
Zeehondjes 
 

3 oktober: Roeien van 14 uur tot 17 uur @MELLE 
 

Riemen OP, haaaalt OP, geliiiijjjk HOP! 

Dit zijn zinnetjes die jullie vandaag gaan leren, want wij gaan … (tromgeroffel) roeien!! 

Warm jullie armspieren al maar op, want die zal je zeker nodig hebben. 

Wat heb je nog nodig? 

-zwemsloefjes (sandalen, crocs, waterschoenen) 

-handdoek 

-reserve kledij 

-zakje voor natte spullen 

-zwemvest (als je dit hebt, zo niet zijn er meer dan genoeg zwemvesten van de scouts die je 

kan aandoen) 

10 oktober: ZOOM van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Zijn jullie klaar voor de grote strijd tussen scoutsen? Hopelijk wel, want wij doen mee aan 

Zoom! Zoom is een activiteit waarbij we proberen winnen van andere scoutsgroepen bij een 

spel. Dit jaar gaat dit gewoon door aan onze lokalen, dus helemaal coronaproof. 

17 - 18 oktober: Kennismakingsweekendje van 10 uur tot 15 uur @FRAC 
 

Joepieeeee!!! Vandaag vertrekken we op ons eerste weekendje! Dit doen we om elkaar een 

beetje beter te leren kennen, zodat iedereen dikke vrienden kan worden. Alle informatie 

vinden jullie op de brief die jullie hebben meegekregen. 

24 oktober: Techniekendag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Vandaag bereiden we jullie voor op het echte scoutsleven! Jullie gaan alles leren wat een 

echte stoere zeescout kan: das knopen, veters strikken, slaapzak opruimen… en nog vele 

meer. Tot dan! 

31 oktober: Halloweentocht/spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

BOE! Hopelijk verschoten jullie niet, want vandaag gaan we heel wat griezelen. Dit doen we 

op een super spannende Halloweentocht. Natuurlijk mogen jullie allemaal verkleed komen. 

We zijn benieuwd wie de engste zeehond zal zijn! 

 
 
 
 
 

 
Contactpersoon van de maand: Limmer (0497755226) 



WIST JE DAT… 
… er super veel nieuwe zeehondjes zijn? 

 

… wij een heel leuke kleurplaat voor jullie hebben gevonden? 
 

… jullie die altijd aan ons mogen geven als jullie ze hebben ingekleurd? 
 

 



Maandprogramma OKTOBER 
 

Zeewelpen 
 

3 oktober: Swingpaleis van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Voor vandaag kan ik als enige tip meegeven dat je zeker je heupen goed moet losschudden 

voor je naar de scouts komt en zeker je muziekkennis nog eens bijschaaft, want de activiteit 

voor vandaag is het Swingpaleis! Wij voorzien alvast de nieuwste hits, zie zeker dat jullie 

megaveel enthousiasme en tonnen energie meenemen, dan gaat dit ook weer een top 

activiteit worden! 

10 oktober: ZOOM van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Deze activiteit is geen gewone activiteit, want we gaan het namelijk opnemen tegen andere 

scoutsgroepen voor de wisselbeker van gouw Noorderkempen. Normaal gezien is dit een 

groot spel op de terreinen van het Sint-Jozef College, maar door huidige omstandigheden 

gaat dit gewoon op het Frac doorgaan. Neem dus al jullie energie mee zodat we dit jaar 

zeker winnen van de rest! 

17-18 oktober: Kennismakingsweekend van zaterdag 10 uur tot zondag 17 uur @FRAC 
 

Het moment is eindelijk aangekomen voor ons eerste weekendje! Zoals jullie waarschijnlijk 

wel kunnen raden is het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen op 

kennismakingsweekend. Dit gaan we doen door kei veel leuke spelletjes te spelen en samen 

te overnachten in onze lokalen! Een brief met meer info over dit weekend gaan we zeker op 

tijd meegeven, met onder andere het thema van het weekend en het inschrijvingsstrookje. 

Door het coronavirus kunnen er ook nog wijzigingen gebeuren, dus hou zeker je mail goed in 

de gaten. Wij kijken er alvast mega hard naar uit! 

24 oktober: Oudjesdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Kuis jullie valse gebitten nog eens extra goed, laat de steunkousen nog eens goed wassen 

zodat de zweetgeur eruit is en zorg ervoor dat jullie wandelstokken of rollators extra hard 

blinken, want vandaag is het oudjesdag! Dit betekent dat jullie niet in uniform moeten 

komen, maar jullie mogen verkleden als bejaarden. We gaan allemaal pleinspelletjes spelen 

om ons in te leven in het dagelijks leven van jullie grootouders. Hopelijk krijgen we niet te 

veel last van alle kwaaltjes die meekomen met het ouder worden! 

31 oktober: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Wat we vandaag gaan doen, is een grote verrassing. Misschien is het wel weer een megaleuk 

bosspel, of zou het TNV zijn om onze kennis als scout nog eens bij te schaven? Wie weet 

gaan we gewoon een boenkentocht doen door in een rechte lijn te wandelen? Wie zal het 

zeggen? Wij in ieder geval nog niet. De enige manier om het antwoord op deze vragen te 



krijgen, is door zaterdag om 14u aan het Frac te staan voor weer een activiteit boordevol 

plezier! Het enige wat jullie moeten weten, is dat jullie allemaal verkleed mogen komen in 

thema Halloween! 

Contactpersoon van de maand: Akela (+32 491 02 19 25) 
 

 

WIST JE DAT… 
…een welp zowel het jong van een leeuw, wolf, tijger en een beer is? 

 
… het op 31 oktober halloween is met een volle maan, de laatste keer dat dit gebeurde was 

31 oktober 1944. 
 
…de leiding super, mega, overdonderd en denderend veel, nog nooit 

waargenomen, kolossaal, kei hard uitkijkt naar het kennismakingweekend? 

…het 23 oktober Dag van de Jeugdbeweging is? Jullie mogen dan vol trots in uniform naar 

school gaan zodat jullie kunnen tonen hoe cool de zeescouts is! 



 

Als extraatje hebben we ook nog een moeilijk doolhof voor jullie gemaakt, kunnen jullie de 

spin helpen om het vliegje te vangen? 
 



 

Maandprogramma OKTOBER 
 

Zeeleeuwen 
 

3 oktober: Handelsspel van 14uur tot 17uur @Frac 
 

Business, business, business. Time is money. Beiden quotes die jullie al wel eens gehoord 

zullen hebben. Vandaag gaan we een groot handelsspel spelen, zodat jullie vertrouwd worden 

met het handelen. Wie weet kunnen jullie na dit spel volledig op jullie eigen benen staan! 

10 oktober: ZOOM van 14 uur tot 17 uur @Frac 
 

Vandaag is het weer ZOOM! Deze activiteit gaat elk jaar door, waarbij we strijden tegen de 

andere scoutsen van Turnhout voor de beker. Dit jaar zal het niet doorgaan op het Sint- 

Jozefcollege, maar op onze eigen scoutslokalen. Zorg maar dat jullie benen goed warm zijn 

gemaakt en dat jullie strijdkreten al klaar zijn, want de zeescouts moet winnen! Ze hebben het 

ons dit jaar niet gemakkelijk gemaakt, want we moeten het opnemen tegen de makkers van 

de andere scoutsen, maar wij winnen dit nog steeds gemakkelijk natuurlijk. 

17 oktober: Zeilen met loodsen van 14uur tot 17uur @Melle 
 

Het wordt tijd dat we als zeescouts eens echt gaan zeilen. We moeten die woeste mellegolven 

gelukkig niet alleen trotseren, want de loodsen komen ons helpen! Bij deze ervaren zeilers 

zullen jullie veel leren en kunnen jullie wat kennismaken met de zeilboten. Vergeet geen 

rugzakje met reserve kledij, waterschoentjes en een handdoek. 
 

24 – 25 oktober: KENNISMAKINGSWEEKEND @Sint-Joris 
 

YIEHAAAA. Dit weekend is het kennismakingsweekend! Het weekend begint op 

zaterdagochtend 24 oktober en eindigt op zondagnamiddag 25 oktober, dus twee dagen vol 

scoutsplezier! We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn, zodat we elkaar beter 

kunnen leren kennen. Jullie krijgen nog allemaal een brief met extra uitleg over het weekend. 

Zeker komen! 

31 oktober: Spooktocht van 18uur tot 20.30uur @Frac 
 

De dag van Halloween? Jaja dan moet er wel een spooktocht in de agenda staan! Vandaag 

gaan we een beetje griezelen aan het Frac, maar we zullen jullie niet te bang maken ;). We 

gaan onze creatieve kant boven halen voor deze activiteit en we hopen dat jullie dat ook doen, 

want jullie mogen je zeker verkleden! Om ter beste verkleedoutfit?! 



Als jullie een activiteit niet kunnen komen of als jullie wat later zijn; gelieve dit te laten weten. 

Contactpersoon van de maand: Amber (0479462176) 

WIST JE DAT… 
…september al een fantastisch toffe maand is geweest? 

 

…we al enkele nieuwe leden er bij hebben, dus dat dit betekent dat we allemaal super leuk zijn? 
 
…jullie allemaal zeker naar het kennismakingsweekend moeten komen? 

 
…zeeleeuwen heel grappige dieren zijn? 

 
 
 
 
 



 
 

 

Maandprogramma OKTOBER 
 

Scheepsmakkers 
 

3 oktober: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Mellevijver 
 

Joehoeee! Vandaag gaan we voor de eerste keer het water op. Wat moet je allemaal hier 

voor meenemen? Waterschoenen, reserve kledij, eten en drinken voor ’s middags, 

zwemvest (als je dat thuis zou hebben) en een goed humeur! 

10 oktober: Kennismakingsweekend van zaterdag 10 uur tot zondag 14 uur @Kempen 

Kayaks Retie 
 

Vandaag trekken we met heel de groep een dag het water op. Deze keer niet met een 

zeilboot maar met een kajak! We verwachten jullie om 10 uur aan Kempen Kayaks in Retie. 

Hier start ons onvergetelijk weekend! Jammer genoeg heeft ons weekend ook een einde… de 

mama’s en de papa’s mogen onze lieve makkertjes terug komen ophalen om 14 uur bij het 

jeugdverblijf De Brink in Herentals! Zal het een tof weekend worden? ’t Zal wel zijn! 

17 oktober: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Deze week zullen we nog eens een activiteit aan onze vertrouwde lokalen doen. We spelen 

een super zot bosspel! JIPPIEEEEEEE! Trek allemaal dat uniform maar aan, want dit wil je niet 

missen. 

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

Dag beste koks en kokkinnen. Het is vandaag de dag om jullie beste kookkunsten te laten 

zien. We spreken om 12 uur af aan het Frac om dan naar het Raadsherenpark te wandelen. 

Hier maken we vuurtjes om ons eigen eten te maken. Spreek af met vriendjes en 

vriendinnetjes of maak volledig je eigen menu klaar op het kampvuur. Vergeet zeker je 

ingrediënten niet mee te nemen, potje of pannetje, gamel en bestek! Het is dus zeker niet 

de bedoeling dat dit van te voren wordt gemaakt om het op te warmen op het vuur, we 

starten van 0 zoals een echte scout!   

31 oktober: Halloweenactiviteit van 19 uur tot 21:30 uur @frac 

Boeeeeeeeee! Een spannende avond staat vandaag op het programma! Wil jij ook jouw 

vrienden en vriendinnen schrik aanjagen? Kom dan zeker super eng verkleed naar de scouts, 

zodat ook jij kan spoken in het donker! Het wordt een avond vol spanning en onwetendheid 

maar dat wil je zeker niet missen! Tot dan



Contactpersoon van de maand: Kato (0477653382) 

WIST JE DAT… 
…ons kennismakingsweekend super zot gaat worden en dat je dus zeker mee moet gaan? 

 

…Robin stiekem kei bang is in het donker? 

 
…samhainofobie een angst voor Halloween is? 



Maandprogramma OKTOBER 
 

Zeeverkenners 
 

Corona zal jammer genoeg ook deze maand nog een invloed hebben op de planning. Hou 

dus zeker onze sociale media en de mail in de gaten voor eventuele updates. Neem ook 

zeker elke activiteit een mondmasker mee! 

2-4 oktober: Kennismakingsweekend van 20 uur tot 15 uur @FRAC 
 

ER IS VORIG JAAR EEN MISDAAD GEPLEEGD! De scouts is toen namelijk een paar maanden 

niet door kunnen gaan en de dader heet het coronavirus. Wij vonden dit als leiding zo 

verschrikkelijk dat we dit weekend een heel weekend scoutsplezier gepland hebben voor 

jullie! Bekijk zeker de brief voor meer info en vergeet je zeker niet in te schrijven, want het 

wordt crimineel leuk! 

10 oktober: ZOOM van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Het is weer tijd om ons te meten met de rest van de jeugdbewegingen in Turnhout en 

omstreken. Dit jaar doen we dat in onze veilige takbubbel aan onze veilige lokalen. Je vraagt 

je misschien af hoe we ons kunnen meten met andere scoutsen vanop afstand, maar dankzij 

de moderne technologie is dat allemaal mogelijk! Hopelijk zijn jullie in groten getale 

aanwezig om te bewijzen dat we de beste zijn! 

17 oktober: Kooktocht van 11 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 
 

Jawel hoor, de eerste kooktocht van het jaar staat vandaag op de planning. Spreek gerust af 

met je vriendjes en vriendinnetjes om samen iets te maken. De leiding is heel benieuwd naar 

jullie fantastische creaties! Ook marshmallows voor na het uitgebreid menu zijn zeker niet 

verboden! *knipoog* 

24 oktober: Zeilen @Mellevijver 
 

Jippie! We kruipen vandaag terug de boot in! Omdat jullie met zoveel zijn, gaan we dit wel in 

shiften doen. Let er dus zeker op dat je tijdens de juiste shift komt! Als je toch tijdens een 

andere shift wilt komen, vragen we om te proberen om onderling te wisselen en dit ten 

laatste donderdag 22 oktober te laten weten aan de contactpersoon van de maand. (Xander: 

0472 39 55 09) 

9-12 uur: Kwartier 1 en 2 

12-14 uur: Kwartier 3 en 4 

14-17 uur: Kwartier 5 en 6 
 

31 oktober: Avondwandeling van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC 
 

Wat is er nu aangenamer dan een gezellige avondwandeling in ons favoriete bos? De leiding 

zorgt ervoor dat dit een wandeling wordt die je niet snel zal vergeten! Tot dan! 



Contactpersoon van de maand: Xander (0472 39 55 09) 

WIST JE DAT… 
…vrijdag de 17de een ongeluksdag is in Italië? 

…samhainfobie de angst voor Halloween is? 

…de zwaarste pompoen ter wereld uit Zwitserland komt? 

…de zwaarste pompoen ter wereld bijna 1050 kg woog? 

…dit bijna even veel is als het gewicht van een kleine auto? 

…de leiding heel veel zin heeft in het kennismakingsweekend? 



Maandprogramma OKTOBER 
 

Loodsen 
 

2-3-4 oktober: Kennismakingsweekend van ?uur tot ?uur @SECRET LOCATION 
 

Nu we al een volledige maand samen de leukste tak van de scouts vormen, wordt het eens 

hoog tijd om kennis te maken! Wie kan er op onbekend terrein de weg vinden? Welke loods 

stelt het snelst zijn tent op? Kunnen jullie nog steeds even goed vuur maken als op onze 

eerste activiteit? Gaan we al wat dingen van onze loodsen-bucketlist doen? Waarschijnlijk 

komen we dit en nog veel meer te weten op ons weekendje!! Meer info over de uren, wat je 

moet meenemen en het thema volgt in de brief. 

10 oktober: Mariekedag + ZOOM van 9 uur tot 17 uur @FRAC 
 

Jawel, u ziet het goed: vandaag een extra lange scoutsdag, maar waarom? Awel, ik zal het ne 

keer zeggen se: vandaag is het 10/10/2020, de dag waarop Marieke 20 jaar wordt (ouwe 

doos dat ze is) en dat moet uiteraard gevierd worden! Wie weet trakteert ze zelfs met Capri 

Sun ;)! In de voormiddag gaan we haar dus de beste 20ste verjaardag geven die je je maar 

kan inbeelden en nadien bereiden we ons voor op DE BATTLE VAN DE EEUW: ZOOM 2020! 

Alle scoutsgroepen van de Noorderkempen strijden dit jaar aan hun eigen lokaal voor de 

wisselbeker en UITERAARD gaat de Zeescouts winnen (ahja, het is Marieke haar geluksdag, 

dat kan niet foutgaan). Dus, lieve loodsen: We want you to help us win die wisselbeker, 

zodat ze nooit nog met de Zeescouts lachen! 

17 oktober: Zeilen van 9uur tot 17uur @MELLEVIJVER 
 

Ook vandaag een hele dag scouts, gewoon omdat het kan! In de voormiddag hebben we de 

Mellevijver helemaal voor ons alleen, maar in de namiddag gebeurt er iets speciaal: De 

zeeleeuwen komen met ons zeilen! Zij gaan voor de eerste keer in een zeilboot en het is aan 

jullie om hen op hun gemak te stellen en al wat dingen te leren over zeilen. Zowel voor jullie 

als voor de zeeleeuwen spannend, maar WIJ GELOVEN IN JULLIE! 

Don’t forget: waterschoentjes, reservekleren, eten en drinken ☺ 

24 oktober: Pipikakaspel van 14uur tot 17uur @FRAC 
 

Hmmmm dit klinkt als een activiteit die je niet wilt missen! Gaan we het 

spijsverteringsstelsel verkennen of gewoon 3u lang op het toilet zitten? Voor jullie een 

vraag, voor ons een weet hihi! Benieuwd wat de begeleiding voor jullie in petto heeft? Ga 

snel nog even naar het toilet, was je handen en kom het ontdekken! 

31 oktober: Halloween van 19uur tot 21u30 @FRAC 
 

Ooit al eens in het donker over onze terreinen gelopen? Alles lijkt verlaten, maar diep 

verscholen in het bos van het FRAC, zitten echt grellige wezens, ligt het vol booby traps en is 



er niemand nog veilig… Enkel op de avond van 31 oktober komen ze uit hun schuilplaats om 

Halloween te vieren en omdat wij niks geloven van die spookverhalen, gaan we op zoektocht 

vandaag! Hopelijk moeten jullie de komende dagen niet veel praten, want van al dat gillen 

deze avond zal je stem gewoon verdwenen zijn. Misschien is je stem niet het enige dat 

verdwijnt… 
 
 
 

Contactpersoon van de maand: Marieke (0498 73 57 00) 

WIST JE DAT… 
… wij stiekem hopen dat Capri Sun ons wil sponsoren? 

 

… de loodsenpagina op Instagram op het moment dat ik dit vlotje schrijf al 70 volgers heeft? 
 

… we dus bijna insta-famous zijn? 
 

… echte insta-famous mensen gesponsord worden? 
 

… wij dat dus willen met Capri Sun? 
 

… Thomas Verschueren onze peter is? 
 

… Capri Sun heilig is voor de loodsen? 
 

… DE ZEESCOUTS ZOOM GAAT WINNEN? 
 

… als we ZOOM winnen, we dat gaan vieren met Capri Sun? 


