
Maandprogramma OKTOBER 

Zeehondjes 

5-6 oktober: Kennismakingsweekendje van 10 uur tot 15 uur @FRAC 

HET moment dat jullie elkaar en de leiding nog beter gaan leren kennen, is eindelijk 

aangebroken! We gaan namelijk op een super mega cool kennismakingsweekendje met een 

super mega cool thema (een tip: aaaaaaaah zebenyaaaa baganichi alaaa). Alle informatie voor 

de mama’s en papa’s kan je vinden op de brief die jullie hebben gekregen. Hopelijk zien we jullie dan, 

zodat we er samen een geweldig weekendje van kunnen maken! 

12 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad stadspark Turnhout 

Spitter, spetter, spater,... Jaja jullie raden het waarschijnlijk al, maar vandaag gaan we ons 

eens helemaal uitleven en het zwembad van Turnhout onveilig maken. Neem je coolste, 

beste en mooiste zwembroek of bikini maar mee, want die ga je goed kunnen gebruiken! 

Vergeet zeker ook geen handdoek, zwembandjes (indien nodig), zwembril en nog 3 euro 

mee te nemen en dan kan deze namiddag al niet meer stuk! We see you there! 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het een heel speciale dag. Vandaag mogen jullie allemaal met jullie uniform naar 

school gaan om aan al je schoolvrienden, juffen en meesters te laten zien dat je in de 

zeescouts zit! Dus trek maar allemaal die scoutsbroek aan en doe jullie sjaaltje al om, want 

vandaag is de dag dat dit allemaal mag! 

19 oktober: Het grote slangen en ladder spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we een mega groot geweldig slangen en ladder spel spelen. Wie zal er als 

eerste via de ladders aan de finish geraken en wie gaat moeten strijden en de slangen 

ontwijken om ook als eerste bij de finish te geraken? Om daar achter te komen moeten jullie 

allemaal zeker komen, want dit spel wil je niet missen! 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag is het allemaal wat serieuzer en plechtiger, maar zeker niet minder leuk dan 

anders! Vandaag zullen jullie als zeehondje jullie goede voornemens bovenhalen en een 

aantal beloftes maken om ervoor te zorgen dat ons jaar niet meer stuk kan! Zodat jullie al 

wat kunnen oefenen, kunnen jullie hieronder de belofte vinden die jullie goed gaan kunnen 

gebruiken. De ouders zijn welkom vanaf half vier.  

Belofte: Wij willen vrienden zijn. Samen spelen en delen 

Wet van het Strand: Een volwassen zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna. 

Contactpersoon van de maand: Lukannon (0487 56 63 67) 



WIST JE DAT… 
…kennismakingsweekendje heeeel erg leuk gaat zijn? 

…Epatkas deze maand jarig is op 18 oktober?  

…jullie als verrassing altijd een tekening mogen maken?  

…zeehonden wel 35 jaar oud kunnen worden? 

…ze tot 170 kilo zwaar kunnen worden? 

…een slak vier neuzen heeft? 

…dolfijnen met hun ogen open slapen? 

…een giraf zijn eigen oren kan poetsen met zijn tong? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandprogramma OKTOBER 

Zeewelpen 

5-6 oktober: Kennismakingsweekend om 10 uur @FRAC 

Jaja, je ziet het goed. Niet 1 dag, maar wel 2 dagen scouts! Dat betekent dus dubbel zo veel 

plezier. Het belooft een weekend te worden vol leuke activiteiten met een overnachting op 

het FRAC. Vergeet je zeker niet in te schrijven, want het wordt een onvergetelijk weekend. 

Op de brief die je gekregen hebt, vind je alle praktische info terug.  

12 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark 

Aangezien wij zeescouts zijn, gaan we ons vandaag in het water begeven. In het zwembad 

kunnen we zien wie er het langst onder water kan blijven, wie de schoolslag het best onder 

de knie heeft en wie het snelst door de glijbaan glijdt. Vergeet zeker geen zwemkledij, 

handdoek, eventueel zwembandjes en 3 euro. We spreken vandaag af aan het zwembad in 

het Stadspark. 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is een speciale dag, namelijk de dag van de jeugdbeweging. Jullie mogen vandaag 

jullie scoutsuniform aandoen naar school. Zo kan iedereen zien bij welke jeugdbeweging je 

zit. ’s Ochtends voor school begint, kan je gaan ontbijten op de Grote Markt in Turnhout met 

de rest van je scoutsvrienden! 

19 oktober: Oktoberfest van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag is het groot feest. Oktoberfest is een groot feest dat elk jaar georganiseerd wordt in 

Duitsland. Vandaag brengen wij dit naar onze eigen lokalen! Je mag je verkleden in de 

typische kledij die men ginder draagt: Lederhosen of dirndl. Neem zeker je grootste, 

speciaalste beker mee. 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Een nieuw scoutsjaar betekent ook een nieuwe belofte afleggen. Een belofte die we gaan 

volhouden voor de rest van het scoutsjaar. Leer zeker jullie belofte al, zodat jullie die 

vandaag tiptop kunnen opzeggen. We verwachten jullie vandaag om 9 uur in perfect 

uniform. Dat wil zeggen: bottines, blauwe sokken, blauwe short, T-shirt met het 

zeescoutslogo, uniformtrui, sjaaltje en petje! De ouders zijn welkom vanaf half vier. 

 

 

Contactpersoon van de maand: Sona (0498 54 54 44) 



WIST JE DAT… 
…Mysa 10 oktober jarig is? 

…dolfijnen en walvissen met een oog open slapen? 

…een nijlpaard zijn melk roze is? 

…een kakkerlak ieder kwartier een scheet laat? 

…ketchup van Heinz maximaal met een snelheid van 0,045 km per uur uit de fles mag lopen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandprogramma OKTOBER 

Zeeleeuwen 

5 oktober: Verjaardagspel Lina van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Joepie, Lina is deze week jarig en dit moet gevierd worden. Vandaag staat er een knotsgek,  

megaleuk,  keicool verjaardagspel op het programma.  Be there… 

PS: Die traktatie wil je toch niet missen?  

11-12-13 oktober: Kennismakingsweekend van  vrijdag 19 uur tot zondag 12 uur @Sint-Joris 

Eindelijk, het eerste weekend van ons scoutsjaar is er eindelijk! Dit willen jullie niet missen. 

Het is het ideale moment om elkaar wat beter te leren kennen.  We hebben onvergetelijke 

spelletjes voor jullie in petto.  Wat jullie allemaal moeten meebrengen en waar jullie precies 

moeten zijn, vinden jullie op de brief.  Vergeet zeker en vast jullie goed humeur niet in jullie 

koffers te steken! Tot dan! 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Zorg dat jullie vandaag allemaal jullie uniform aandoen om naar school te gaan. Laat maar 

zien dat jullie trotse zeeleeuwen van de zeescouts zijn! 

’s Ochtends is er op de Grote Markt in Turnhout een gratis ontbijt voorzien. Misschien is het 

een leuk idee om daar met z’n allen af te spreken!  

19 oktober: Roeien + TNV van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Deze activiteit kan ook niet ontbreken in een scoutsjaar. Bij de zeeleeuwen gaan we 

proberen om al wat meer aandacht te besteden aan jullie technieken. Doe je dit graag? 

Super! Ben je hier toch niet zo’n fan van? Niet getreurd! We gaan dit allemaal op een heel 

erg speelse manier doen, dus je gaat je zeker niet vervelen.  

Benodigdheden: -waterschoentjes 

                               -extra kleren 

                               -handdoek 

                               -jullie goede humeur  

 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC  

Vandaag is het een belangrijke dag: jullie mogen allemaal jullie belofte afleggen.  Hiermee 

laten jullie zien dat jullie echte zeeleeuwen zijn en dat jullie er dit jaar weer een lap op gaan 

geven. We verwachten jullie al om 9 uur voor de voorbereidingen en natuurlijk gaan we dan 

ook nog samen onze tekst inoefenen. Zeg tegen jullie ouders dat ze deze dag zeker en vast 

moeten vrijhouden, want zij zijn welkom vanaf half vier. 

Contactpersoon van de maand: Michiel (0479560239) 



WIST JE DAT… 
…dit een fantastisch jaar gaat worden? 

…wist-je-datjes verzinnen niet altijd even makkelijk is? 

…de zeeleeuwen de leukste groep is dit jaar? 

…toffe ideetjes van jullie steeds aan ons mogen doorgegeven worden? 

…als jullie een zaterdag niet aanwezig kunnen zijn, de leiding het heel erg leuk vindt als je dat laat 

weten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandprogramma OKTOBER 
 

Scheepsmakkers 
 

5 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Joepieeee, kooktocht! Oefen thuis jullie kookkunsten alvast, zodat jij kans maakt om de 
keukenprins/prinses van het jaar te worden. En nee, je maakt geen kans met stomme kant 
en klare maaltijden, dus wees creatief! 

 

12 oktober: Kennismakingsweekend 
 

YES YES YES! Ons eerste weekend is aangebroken, zaaaaalig. Wij verwachten jullie op 
zaterdag 12 oktober om 10 uur aan de Watermolen in Retie om onze dag op een leuke 
manier te beginnen! We sluiten af op zondag 13 oktober om 14:00u aan Den Brink. Vergeet 
jullie niet in te schrijven, want het wordt een topweekend! Voor meer info moet je op de 
brief kijken.  
 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
 

Een van de leukste dagen van het jaar is weer aangebroken! Vandaag mag (moet!!!) je de 
hele dag in je scoutsuniform op school rondlopen, geweldig toch? Vergeet ook zeker niet te 
genieten van het zalige ontbijt en de sfeer op de markt ‘s ochtends. 
 

19 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Wie heeft er nog eens zin in een wedstrijdje watervolleybal? Of ravotten op het 
waterspringkasteel? Geef toe, zwemmen is altijd één van de topactiviteiten! Wij kijken er 
alvast enorm hard naar uit! PS: vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen om je inkom te 
betalen. 
 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Ja, de tijd van het jaar is weer aangebroken, onze jaarlijkse belofte! Zorg dat je allemaal (in 
PERFECT uniform) aanwezig bent en oefen de belofte thuis alvast zodat je deze vandaag 
foutloos kan opzeggen. De ouders zijn welkom vanaf half vier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon van de maand: Elise (0491/99.40.45) 



WIST JE DAT… 
 

…de leiding de eerste maand al geweldig leuk vond? 
 
…de leiding echt enorm veel zin heeft in dit jaar met jullie? 
 
…de leiding jullie nu al graag ziet? 
 
…jullie de leukste leidingsploeg ooit hebben? 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandprogramma OKTOBER 

Zeeverkenners 

 Vrijdag 4 oktober: Totemweekend van 19 uur @FRAC 

Een scoutsjaar kan natuurlijk niet goed van start gaan zonder kennismakingsweekend. Op dit 

weekendje kunnen jullie je leiding en medeleden nog beter leren kennen en kunnen we ons 

helemaal uitleven. Hopelijk zijn jullie er allemaal bij! Het megaleuke weekendje start vrijdag 

4 oktober om 19 uur en zal gedaan zijn op zondag 6 oktober om 13u30 uur. We starten en 

eindigen aan het FRAC, slachthuisstraat 15c.  

12 oktober: ZOOM van 14uur tot 17uur @Sint-Jozefcollege 

Vandaag spreken we af aan het Sint-Jozefcollege aan de kant van de collegestraat. De 

jaarlijkse ZOOM bijeenkomst speelt zich daar af. We gaan ons meten met de andere 

scoutsen uit de buurt om te kijken wie de beste is. 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

We spreken ’s morgens af op de markt om gezellig samen te ontbijten. 

19 oktober: Bootactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

De verkenners moeten al wat meer kennen van de boten dan de andere takken. Vandaag is 

de dag dat we de boten van dichtbij bekijken uit het water. Jullie gaan leren hoe je het 

materiaal moet herstellen en verzorgen om ervoor te zorgen dat jullie na ons de boten nog 

in leven kunnen houden. 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC  

Jullie worden vandaag om 9 uur aan het FRAC verwacht om de belofte mee op te stellen. 

Leer je belofte op voorhand al van buiten, dat maakt het voor ons gemakkelijker. Nodig 

iedereen van je familie uit om langs te komen. Dan kunnen we het samen gezellig maken. De 

ouders zijn welkom vanaf half vier. 

 

 

 

  



WIST JE DAT… 
…de verkenners eindelijk gaan leren hoe ze K-2SO van Star Wars moeten tekenen? 

 
 

 



Maandprogramma OKTOBER 

Loodsen 

5 oktober: Brieven ronddelen van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we dikke poen scheppen. Vergeet zeker je wandelschoenen niet, want die 

beentjes gaan moeten werken. Je kan je misschien al voorbereiden door de straatnamen van 

Turnhout te memoriseren. Je mag ook altijd briefjes in de bus gaan steken bij Bagheera, 

anders krijgt die nooit post, sad. 

 

12 oktober: Brieven ronddelen van 9 uur tot 17uur @FRAC 

Wat we vandaag gaan doen hangt af van hoe vlot het vorige week ging! Als alle brieven de 

deur uit zijn, voorziet de leiding een super mega spel, anders zullen we helaas nog eens op 

stap moeten. Hou zeker Facebook in de gaten! 

 

18 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging: Allemaal in uniform naar school en gratis 

koffiekoeken steken! 

 

18 - 20 oktober: Kennismakingsweekend van 7 uur tot 15 uur @FRAC 

Dit weekend gaan we op kennismakingsweekend! Na dag van de jeugdbeweging zijn jullie al 

helemaal in scoutsstemming, er bestaat geen betere manier om op weekend te vertrekken! 

We gaan nog niet verklappen waar we naartoe gaan, maar je zal niet teleurgesteld zijn. 

Vergeet zeker niet op de brief te kijken om te weten wat je allemaal nodig hebt. 

PS: Het kan zijn dat de uren niet kloppen, check zeker de brief die jullie van ons hebben 

gekregen! 

 

26 oktober: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC  

Vandaag is het belofte! Hopelijk hebben jullie ondertussen al een super deluxe belofte in 

elkaar gestoken en die ook vanbuiten geleerd. Oefen hem zeker goed in, want het is de 

bedoeling dat jullie het niveau van de leiding evenaren! We gaan vandaag ook enkele 

dingetjes verkopen in ons standje om een centje bij te verdienen voor de zeilreis. De ouders 

zijn welkom vanaf half vier. 

 

Contactpersoon van de maand: Lars (0497 76 71 70) 



WIST JE DAT… 
Ik de regels van wist-je-datjes niet ken.  

Ik de wist-je-datjes om half drie ’s nachts heb geschreven na de opening van de Warande? 

Hier is een leuk plaatje van mijn teen nadat ik hem tegen mijn bed had gestoten: 

 
 
Hier is een foto van mijn bed nadat ik hem tegen mijn teen had gestoten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…Lars met passie gehaat wordt door degene die het vlotje naleest op fouten zoals deze wist-je-

datjes?  

 


