
 

 
 

 

2022-2023 
Zeescouting Toxandria 

Zeescouting Toxandria 
A.41.22.G 
Turnhout – KEMPEN 

WELKOMSTBOEKJE 



Amber… Anna… Arthur… Arthur… Belle… Daan… Dieter… Dieter… Eben… Hanne… Hanne… 

Jay… Jo… Kato… Kato… Khadja Mira… Lina… Lisa… Lotte… Lucas… Marie… Marie… 

Marieke… Mateo… Mathis… Mart… Matthis… Michelle… Michiel… Nathan…  

Nienke… Pieter… Pieter… Pieter… Robbe… Robine… Sepp…  

Seppe… Siebe… Steff… Thibault… To… Toon…  

Vibe… Vie… Ward… Wies… Wouter… 

 
 



 
 
 
 
 

 

Dag 
Allerliefste 

Scoutsvrienden! 



 
Dag allemaal  
 
Wij zijn met de leiding nog aan het nagenieten van ons mega leuke kamp. Het 
was weer een kamp om nooit te vergeten. Het weer was super en de 
activiteiten waren onvergetelijk. We hebben geroeid, gezwommen en gezeild 
en dit allemaal met je vriendjes en vriendinnetjes.  
Ook was dit de allereerste keer dat we met onze akazeevriendjes op kamp 
gingen en ook dit was geweldig.  
 
Nu kunnen we beginnen aftellen naar het nieuwe scoutsjaar. Voor sommigen 
zal het allemaal nieuw zijn en voor anderen is het al hun zoveelste jaar in de 
scouts.  
De leiding is weer door elkaar geschud en verdeeld over alle takken. Misschien 
ga je enkele van je leiding al kennen of misschien zijn het allemaal nieuwe 
gezichten. Hoe dan ook, de leiding heeft er alvast kei veel zin in!  
 
Jullie worden allemaal verwacht op zaterdag 3 september om 14.00u op het 
Frac. Voor de nieuwelingen, het adres is Slachthuisstraat 15C, maar je kan ook 
een routebeschrijving aan het einde van de bundel terugvinden.  
 
We gaan beginnen om 14.00u met een groepsformatie. Hierna zullen jullie 
spelletjes spelen met jullie tak.  Na een fantastische namiddag mogen jullie 
terug opgehaald worden om 17.00u ook aan het Frac.  
 
 
Mocht je na het lezen van het boekje nog vragen hebben, mag je altijd contact 
opnemen met iemand van de leiding. De gegevens zijn hieronder terug te 
vinden.  
 
Tot op de eerste activiteit!



Scoutskalender 
2022-2023 

3 september eerste activiteit: 14 uur tot 17 uur – Frac 
 

23 – 25 september planningsweekend voor de leiding 
 

21 oktober dag van de jeugdbeweging 
 

5 november belofte 
 

12 november financiële actie 1 
 

12 november eetavond 
 

3 december Sinterklaas 
 

11 februari Fracfest 
 

… winterwandeling 
 

… Leidingswissel 
 

25 februari Man Overboord fuif 
 

17-19 maart Zeescoutscongres 
 

… Blauwe Wimpel 
 

1 april Opening Vaarseizoen 
 

14-16 april  paasweekend voor iedereen 

6 mei financiële actie 2 

24 juni Bak- en Braadfeest 
 

24 juni groepsuitstap 
 

14 juli camion inladen 
 

15-18 juli voorwacht 
 

19-29 juli kamp ZLW, SMK, ZVK en LDS (NL, Elburg) 
 

22-29 juli kamp AKZ, ZHD en ZWP (NL, Elburg)  
 

Hierboven worden de activiteiten vermeld die dit jaar zeker zullen plaatsvinden. 
De exacte data zijn nog niet allemaal gekend. De data hierboven zijn dus onder 
voorbehoud, maar worden elke maand up-to-date gehouden op de site en zullen 
ook vermeld worden in de formatie en in het vlotje. 



De takken van 

onze scoutsboom 
 

Welkom zeehondjes! (2015-2016) 
De 6- tot 8-jarigen zijn de jongste spruitjes van de 
zeescouts. Spelenderwijs en ongedwongen 
ontdekken de zeehondjes de wereld van 
zeescouting. Een frisse duik in het zwembad, 
waterspelletjes en af en toe eens meevaren met 
een roeiboot, vormen de eerste contacten met 
het maritiem gebeuren. Voor de “echte” 
vaarervaringen wachten ze geduldig hun beurt af. 
Maar dat is heus geen probleem want spel, 
avontuur, fantasie, creativiteit en plezier vormen 
de sleutelwoorden in hun scoutsbeleving. 

 
Welkom zeewelpen! (2013-2014) 

Ben je tussen 8 en 11 jaar dan ben je welkom bij 
de zeewelpen. Stilaan groeit het verlangen om 
rivieren en plassen te bevaren. De zeewelpen 

trekken wild enthousiast aan de peddels van hun 
bootjes. De eerste ontdekkingstocht in de 

technieken map wordt een feit: knopen, sjorren, 
EHBO,… geleidelijk aan ervaren ze scouting als 

een levensstijl. Maar bovenal staan spel en 
avontuur centraal in hun wekelijkse activiteiten. 

Ze krijgen kansen en ruimte om zelf dingen te 
proberen en van elkaar te leren. Zij baseren hun 

werking op het boeiende en onuitputtelijke 
jungleboek van Rudyard Kipling. 



Welkom zeeleeuwen! (2011-2012) 
De 11- tot 13- jarige komen terecht bij de 
zeeleeuwen. Hier hou je je welpentrui nog aan, 
maar het petje mag je achterwegen laten. Deze 
tak gaan hun technieken verfijnen en hun 
roeikennis tot het hoogste level brengen. Naast 
het roeien gaan ze samen met de loodsen hun 
eerste stapjes in een zeilboot zetten en maken 
voor het eerst kennis met de “nautische 
vaardigheden”. Natuurlijk gaan ze het land nog 
steeds onveilig maken met uitdagende 
activiteiten en super gekke spelletjes. 

 

Welkom scheepsmakkers! (2009-2010) 
Wanneer je de welpen- en leeuwentrui ontgroeid 
bent, kom je bij de scheepsmakkers (13-14). Hier 
mag je voor de eerste keer gaan zeilen en help je 

mee aan het onderhoud van de boten. De 
“nautistische vaardigheden” worden steeds 

belangrijker om op een verantwoorde manier het 
water op te kunnen. 

Naast de typische wateractiviteiten blijft er 
voldoende ruimte over voor de eigen ontplooiing 

op het vaste land, overgoten met een vleugje 
deugnieterij en ontdekking. 



Welkom zeeverkenners! (2007-2008) 
Bij de zeeverkenners (14-16) beland je in het 
echte “zeescouts-avontuur”. In de 
wintermaanden worden de boten onderhouden 
en terug vaarwaardig gemaakt, worden alle 
technieken nog wat bijgeschaafd en leunen de 
activiteiten sterk aan bij die van de landscouts. In 
de zomermaanden kan iedereen met de boot het 
water op. Het avontuur brengt hen een heel eind 
verder op zee, kanaal of plas. Elke tocht wordt nu 
een unieke ervaring. 

 

Welkom loodsen (2006) 
Ook voor de 16- en 17-jarige is er ook dit jaar een 
aparte tak, de loodsen. Dit jaar staat in het teken 

van de voorbereiding om leiding te worden. De 
loodsen zullen zelf hun jaar vormgeven met de 

ondersteuning van hun leiding, die meer 
begeleiden dan leiden. Ze spelen nog knotsgekke 

activiteiten, maar gaan zelf ook superleuke 
activiteiten in elkaar steken. De loodsen 

werken door het jaar voor hun onvergetelijke 
eindreis. 

 

Welkom Akazee! (2011-2016) 
Deze tak is speciaal opgericht                                              voor kinderen met 
een fysieke en/of mentale beperking tussen de 6 
en 12 jaar. Zij zullen vanaf nu ook elke week een 
activiteit hebben die gevuld is met vele zotte 
spelletjes, weekenden en heel veel  plezier. 
Hiernaast zullen ze ook de kans krijgen om in 
onze roeiboten op het water te gaan om de                                       volle 
zeescoutservaring te beleven! 



Leiding 
zijn is… 

 
 

 

Leiding zijn is 
het onderste uit de kan halen 

om samen met je gasten 
plezier te maken en 

toffe activiteiten te doen. 
Leiding zijn is 

tijd en energie steken 
in je tak en je leidingsploeg 

allerhande cursussen volgen 
omdat het altijd beter kan. 

Zo wordt leiding 
meer dan 

SPELEN en VRIENDEN MAKEN, 
maar een manier van leven. 



Info leiding 
GROEPSLEIDING groepsleiding@zeescoutstoxandria.be 

 

Michelle Lenaerts 
+32 497 89 16 56 

Vibe Seuntjens 
+32 478 54 46 39 
 

 

ZEEHONDEN zeehonden@zeescoutstoxandria.be 
 

 

ZEEWELPEN zeewelpen@zeescoutstoxandria.be 
 

 

ZEELEEUWEN zeeleeuwen@zeescoutstoxandria.be 
 

 

SCHEEPSMAKKERS scheepsmakkers@zeescoutstoxandria.be 
 

 

ZEEVERKENNERS zeeverkenners@zeescoutstoxandria.be 
 

 

LOODSEN loodsen@zeescoutstoxandria.be 
 

 
 

AKAZEE akazee@zeescoutstoxandria.be 
 

Dieter Leemans – COPPER 
+32 498 57 20 52 

Arthur Roefs – JACALA 
+32 468 40 83 76 

Mart Van Bourgognie 
+32 468 28 22 10 

Wies Van Bourgognie 
+32 474 11 73 86 

Matthis Evrard 
+32 468 11 24 87 

Ward Verschueren 
+32 491 02 19 25 

Kato Verachtert 
+32 477 65 33 82 

mailto:groepsleiding@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeehonden@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeewelpen@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeeleeuwen@zeescoutstoxandria.be
mailto:scheepsmakkers@zeescoutstoxandria.be
mailto:zeeverkenners@zeescoutstoxandria.be
mailto:loodsen@zeescoutstoxandria.be
mailto:akazee@zeescoutstoxandria.be


OZEE vanderhaeghen.daniel@gmail.com 
 

 
 

VERHUUR verhuur@zeescoutstoxandria.be 
 

Daniel Vanderhaeghen 
+32 477 23 23 97 

Arthur Roefs– JACALA 
 +32 468 40 83 76 
 

mailto:vanderhaeghen.daniel@gmail.com
mailto:verhuur@zeescoutstoxandria.be


 
 

Leidingsvoorstelling en 
maandprogramma                
september. 
Hieronder vinden jullie per tak de 
leidingsploeg en  het maandprogramma 
voor september. 
 

Akazee 
Om jullie leiding wat beter te leren kennen, kunnen jullie samen met mama en/of papa dit  

kleine spelletje spelen. Hieronder wordt jullie 7 nieuwe leiding voorgesteld en nog een 

beetje verder kunnen jullie de 7 hondjes van Paw Patrol terugvinden. Kunnen jullie de juiste 

leiding bij het passend hondje plaatsen? Veel succes!! 

 

 

 
 
 

1.  

Toon is een echte speurneus en houdt van avontuur. Toon 
houdt van raadsels oplossen en net zoals een Duitse Herder 

is hij erg nieuwsgierig, hij is dan ook erg benieuwd naar 
jullie toffe gezichtjes in september! Hij begint aan zijn 

eerste jaar leiding en is dan ook helemaal enthousiast om 
dit met jullie te mogen meemaken. Toon is letterlijk een 

speelvogel want zijn totem is een Lijster, hij kijkt er al naar 

uit om jullie te plagen. Misschien kunnen jullie samen met 
hem wel eens een mopje uithalen bij de andere leiding? Tot 

dan!  
 

 

 

 
 
 

2.  

Michelle is een superlieve leidster met al heel wat 
ervaring. Dit wordt al haar derde jaar leiding waarvan twee 

jaar bij de Zeehondjes! Net zoals de Engelse bulldog heeft 
ze een hart voor kindjes en houdt ze erg veel van 

knuffelen. Haar lievelingskleur is geel. Ze is dan ook als 
een mamafiguur voor ons allemaal en wil met iedereen een 

band opbouwen. Michelles totem is een Kavka: ze is altijd 

opgewekt en vrolijk en zorgt voor een lach op ieders 

 



gezichtje. Met deze superlieve, enthousiaste en 

behulpzame bulldog aan onze zijde kan het niet anders 
dan een fantastisch jaar worden. 
 

 

 

 

 
 

5.  

Kato is zeer behulpzaam en zit vol enthousiasme. Ze 
staat altijd voor iedereen klaar. Net zoals een lichtgrijze 

husky is ze speels en verlegt ze haar grenzen. Ze is de 
oudste van de groep en ook jullie takleiding. Ze houdt 

van sneeuw en kan goed snowboarden. Hiervoor heeft ze 
dus steeds een muts op. Ze zal al haar kennis en 

ervaringen met jullie delen en gaat voor jullie de zotste 
activiteiten in elkaar steken! Ze heeft er enorm veel zin 

in en kan niet wachten totdat het scoutsjaar begint! 
 

 

 

 
 
 

3.  

Jay is echt een echte vrolijke jongen. Hij is altijd in een 
goede bui en heeft elke week weer zin om met jullie te 

spelen. Hij heeft al veel ervaring want dit is al zijn derde 

jaar als leiding. Paw patrol past perfect bij Jay, zijn totem 
is namelijk een golden retriever. Jay houdt van de natuur 

en dus ook van recycleren! Ook gaan jullie goed met Jay 
kunnen ravotten want hij is een heel sportieve jongen. Jay 

is helemaal klaar om er samen met jullie een onvergetelijk 
jaar van te maken! 
 

 

 
 
 
 

4.  

Ook Vie is dit jaar jullie leiding! Net als haar hondje houdt 
ze van wateractiviteiten (want die kan namelijk heel goed 

duiken en heeft een hovercraft die kan worden 
omgevormd tot onderzeeër). Vie heeft dus veel zin om 

met jullie te gaan zwemmen en  haar kunstjes te laten 
zien op de roeiboot. Ook lijkt Vie op haar hondje, deze 

labrador heeft namelijk een stralende bruine vacht en is 

zeer warmhartig, net zoals Vie haar totem. Dit betekent 
dat ze super lief is, altijd open staat om met jullie te 

praten. Ze gaat er een leuk jaar van te maken!  

 



6.  Nienke is een dalmatier en staat altijd klaar voor actie. 

Ze kijkt er heel hard naar uit om samen met jullie nieuwe 
dingen te ontdekken. Ze is altijd enthousiast en doet 

soms een beetje gek. Haar lievelingskleur is groen, zoals 
de natuur waar ze heel graag is. Nienke is heel 

behulpzaam. Als er brand is dan zal zij meteen blussen! 
Als je een wondje hebt, kun je ook altijd bij haar terecht 

om je te laten verzorgen. Nog een heel herkenbare 
eigenschap van Nienke is dat ze super creatief is, dus kijk 

al maar uit naar de suuuper leuke ideetjes en spelletjes 
die dit jaar zullen komen. 
 

 

 

7.  Marie is een echte heldin. Wanneer ze ziet dat er iemand 
in nood is of hulp nodig heeft is ze er snel bij door te 

vliegen met haar helikopter of haar vleugels. Net zoals de 
cocker spaniel en de poedel is Marie heel goedaardig en 

geliefd bij alle andere honden. Marie haar zintuigen 
werken heel goed. Ze ruikt heel goed en luistert als de 

beste naar iedereen zijn verhaaltjes. Marie kijkt er naar 
uit om samen met jullie te roeien en andere hondjes te 

redden.  

 

 

A.  B. C. D. 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



E. F. G.  

 

 

   

 

Hieronder mogen jullie de antwoorden invullen!  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       

 

          OPLOSSING 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

D B C G F A E 



MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2022 

3 september:  Paw Patrol spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag is het eindelijk zo ver! De eerste scoutsactiviteit van het nieuwe jaar. We gaan 

elkaar en het FRAC leren kennen! Dit doen we uiteraard niet zomaar, we hebben een super 

leuk spel voor jullie gemaakt. We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn en we er een fijne 

eerste activiteit van kunnen maken!  

10 september: Cluedo van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag zijn er 3 belangrijke vragen: wie heeft het gedaan? Met wat heeft hij/zij het 

gedaan? Waar heeft hij/zij het gedaan? Dat is aan jullie om uit te zoeken met het reuzen 

cluedospel. Neem jullie speurneuzen en vergrootglas maar mee, dan kunnen we samen 

uitzoeken hoe de moord in elkaar zit. Tot dan!  

17 september: Sportdag van 14 uur tot 17uur @FRAC 

1,2,3,4 hup naar achter, hup naar voor! Vandaag hoeven jullie niet in uniform naar de scouts 

komen maar mogen jullie sportkledij aandoen. We zullen onze beentjes eens strekken door 

verschillende sporten te beoefenen. Ben jij goed in voetbal? Of toch beter in turnen? Kom 

het allemaal ontdekken om onze akazee-sportdag!  

24 september: Rad van spelletjes  (+ vriendjesdag!) van 14uur tot 17uur @FRAC 

Deze zaterdag is het een speciale dag! Jullie mogen namelijk allemaal een vriendje mee naar 

de scoutsnemen. Heb je een klasgenootje, een neefje of een buurjongen die graag onze 

scouts willen ontdekken? Neem ze dan zeker mee naar de activiteit! Wij gaan vandaag ‘Het 

rad van spelletjes’ spelen waarbij het rad bepaald wat we zullen spelen, HOE SPANNEND IS 

DAT?  

Neem vandaag zeker een vriendje of vriendinnetje mee! Zo kan je hen ook eens laten zien 

hoe leuk onze scouts is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Kato (0477653382) 



WIST JE DAT… 
… er nieuwe akazeekindjes zullen komen?  

… wij super blij zijn dat er nieuwe gezichtjes zullen zijn?  

… het een SUPER MEGA COOL TOF jaar gaat worden?  

… dit het tweede jaar is dat akazee bestaat?  

… wij kei hard uitkijken naar september?  

… wij de tofste leiding zijn?  



Zeehonden 

 
Dit is Nova! Zij is ook één van de nieuwe gezichten en ze kijkt er al naar uit om zich dit jaar met de 

zeehondjes te amuseren! Je kan bij haar terecht voor heel veel plezier en pret. Hou je beste mopjes 

maar klaar want Nova houdt er wel eens van om goed te lachen. Ze zal ook altijd klaar staan om goed 

voor jullie te zorgen en een lach op jullie gezichtjes te toveren.  

 

 

De volgende die we aan jullie voorstellen is Kerick. Je kan hem makkelijk herkennen aan zijn rosse 
haren. Hij was al een jaartje leiding en begint dit jaar aan zijn tweede jaar! Hij ziet er heel stoer uit 
langs de buitenkant maar is heel lief binnenin. Pas op want hij haalt heel graag grapjes uit met jullie! 
Met Kerick zal je sowieso altijd veel plezier hebben!! 

 



Er zijn dit jaar weer heel wat nieuwe gezichten bij de zeehonden. Eentje daarvan is Jaagtand. Je kan 

hem herkennen aan zijn vrolijke krulletjes en grote glimlach. Sommige van jullie zullen Jaagtand nog 

wel kennen, hij is op kamp al eens komen oefenen om leiding bij de zeehondjes te zijn. Jullie vonden 

hem zo leuk, dat we gevraagd hebben om te blijven! Jaagtand houdt ook wel van lekker eten en 

opgepast, want hij is zo enthousiast dat hij ooit al eens een restaurant binnen is geskied. Hou jullie 

bordjes met eten dus maar goed bij, anders gaat hij ermee lopen! 

 

 

Dit is Vuurdans, ze is een echte spring in het veld. Ze mag misschien wel de oudste leiding zijn, maar 
zeker niet de minst actieve. Zoals haar naam het al verraadt, kan Vuurdans echt mega goed dansen. 
Zet je beste beentje dus al maar voor, want jullie gaan enkel de beste en leukste dansjes mogen 
doen. Wie Vuurdans zegt, zegt natuurlijk ook scouts. Vuurdans ademt scouts, dus buiten dansen 
zullen jullie ook nog heel wat andere dingen leren van haar. Vuurdans is al helemaal klaar voor het 
nieuwe scoutsjaar en staat te dansen en te springen om eraan te beginnen.  

 

 



Lukannon is dit jaar een van de nieuwe leiding bij de zeehondjes. Ze is op kamp al een komen 
oefenen om leiding te zijn, dus sommige van jullie zullen haar herkennen. Ze is een heel lief en 
behulpzaam meisje en zal altijd klaar staan voor de zeehondjes. Je kan altijd bij haar terecht voor een 
leuk gesprek. Hopelijk hebben jullie even veel zin in het scoutsjaar als Lukannon. 

 

 

Dit gezichtje kennen de meeste onder jullie al wel. Het is namelijk 1 van de oudste 

leiding van de tak. Het is namelijk Zeevang. Je kan hem herkennen aan zijn blonde 

haren en in de zomer zijn rode huid. Hoewel Zeevang al niet meer van de jongste is zal 

je dit zeker niet zien aan zijn energie en enthousiasme. Zeevang is zeker en vast ook een 

grote levensgenieter. Als hij een gebraden kippetje ruikt of ziet dan kan je al zeker weten 

dat hij geen boterhammen zal eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Copper is zo groot als een walvis. Je herkent hem direct omdat hij de grootste is van heel de groep. 
Hij houdt ervan om mopjes te maken waardoor iedereen altijd met een glimlach naar huis gaat en 
naar de scouts komt. Ik zou hem in de nacht wel met rust laten want hij slaapt heel graag. We gaan 
dit scoutsjaar waarschijnlijk veel dikke Bertha spelen omdat het zijn lievelingsspel is. Maar opgepast, 
want hij vindt het heel leuk om jullie te plagen! Copper heeft alvast heel veel zin om jullie te 
verwelkomen in dit gloednieuwe scoutsjaar! 

 

 

 

Als eerste jaar leiding komt hij bij de zeehonden, dit is Webster. Hij is een echte slimmerik en weet 
altijd wel iets leuk om over te praten met jullie. Webster houd van bordspellen en zwemmen met 
iedereen. Hij is er helemaal klaar voor. 

 

 

 



MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2022 

3 september: Kennismaking van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Dag zeehondjes!!! Vandaag is het weer de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar! JOEPIE!!! 

Hopelijk hebben jullie er zin in, want we gaan er zoals altijd weer een top activiteit van 

maken. Voor sommigen zal het een weerzien zijn van goeie vriendjes, voor anderen wacht er 

een dag vol vriendjes maken. Vandaag gaan we dan ook kennismaken met alle nieuwe leden 

en leiding. Dit gaan we doen aan de hand van allemaal leuke spelletjes. We zien jullie graag 

om 14u aan het FRAC! (slachthuisstraat 15C). 

10 september: Waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Omdat de zomer niet meer zo heel lang duurt, gaan we nog profiteren van het lekker warme 

weer, want we gaan namelijk waterspelletjes spelen. We hopen op een stralend zonnetje, 

dus vergeet je zeker niet in te smeren. Neem ook zeker je beste humeur mee en misschien 

een handdoekje, want we gaan er een spetterende activiteit van maken.  

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

Vandaag gaan we een old-school bosspel spelen. Kampen bouwen, sluipen, aanvallen en 

verdedigen, we gaan het allemaal doen vandaag. Je kan je sluip skills al eens oefenen en je 

beste strategieën klaar houden, want deze ga je zeker nodig hebben.  

24 september: Vriendjesdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Ja je hebt het goed gezien, vandaag is het vriendjesdag. Wat betekent dit? Dit betekent dat 

jullie een vriendje of vriendinnetje mogen meenemen naar de scouts, zodat zij ook kunnen 

zien hoe leuk het is op onze scouts. We gaan ze leren wat pang-pang, dikke Bertha en ninja 

is. Hopelijk hebben jullie er al zin in, want ik wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Copper (0498 57 20 52) 



WIST JE DAT… 
…de leiding er al super veel zin in heeft? 

…de leiding heel benieuwd is naar de nieuwe leden? 

…Copper de grootste en leukste leiding is? 

…de zeehonden de leukste tak is van de hele scouts? 

…je deze kleurplaat ook nog mag inkleuren? 

 



Zeewelpen 

 
 

 

Voor velen van jullie is dit een nieuw gezicht 

dus bij deze stellen wij jullie Manda voor. 

Manda start aan zijn eerste jaar als leiding en hij 

heeft er alvast super veel zin in. Met wie kunnen 

we hem dan ook beter vergelijken dan James P. 

Sullivan, het monster uit monsters inc. die ook 

wel Sulley wordt genoemd. Hij ziet er dan 

misschien wel heel eng en gevaarlijk uit maar hij 

is eigenlijk heel lief. Je kan net zoals bij Sulley 

altijd bij Manda terecht en hij staat altijd paraat 

om met jullie te spelen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen enkel tekenfiguur past beter bij 

de omschrijving van Baloe dan de 

enige echte Peter Pan. Deze jongen 

houdt net zoals Baloe van het 

zorgeloze leventje en wil geen saaie 

volwassene worden. Baloe heeft 

evenveel fantasie als Peter Pan en 

ontsnapt dus graag even van alle saaie 

dingen en neemt jullie zeker mega 

graag mee op avontuur. Hopelijk 

komen jullie doorheen dit jaar dan ook 

geen enge Kapitein Haak tegen!!  
 

 

 

 

 



 

Dit is Jacala. De meesten onder jullie kennen hem 

hem al een jaar en weten dat Jacala altijd positief 

en vrolijk is, net zoals Pumbaa uit De 

Leeuwenkoning. Hij is de vriend van iedereen en 

zal altijd voor je klaarstaan. Met Jacala in je buurt 

moet je niet bang zijn want deze stoere leiding zal 

het altijd voor je opnemen en hij zal je 

geruststellen met zijn wijze woorden ‘hakuna 

matata’. Ook is hij niet bang om hard te spelen en 

hij zal er alles aan doen om te winnen. Hem wil je 

zeker in je team!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Marala! Marala is heel avontuurlijk, 

en is altijd klaar voor een leuk spel. Lief is 

ze ook, dus ze staat altijd voor iedereen 

paraat. Ze is altijd goed gezind en is er 

helemaal klaar voor om van dit jaar weer 

een top jaar te maken!! Heb je al zin in 

haar leuke activiteiten dit jaar? Kom dan 

zeker lekker veel naar de scouts dit jaar! 

Hopelijk hebben jullie al zin in dit jaar, 

want zij heeft er al heel veel zin in!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is bagheera, voor velen van jullie een 

bekend gezicht maar voor sommigen is 

deze toffe kerel nog een vreemde eend. 

Geen schrik hebben Bagheera bijt niet (of 

misschien toch wel). Gelukkig is hij net 

zoals Olaf vrolijk en kan je altijd met hem 

lachen. soms doet hij ook wel domme 

dingetjes maar dan moet je gewoon 

lachen. Bagheera is klaar om er een 

topjaar van te maken met jullie. Jullie 

ook?  



 

 

Maak kennis met Leela net zoals Jane is zij 

heel nieuwsgierig en wil zijgraag op 

"ontdekkingsreizen" gaan om nieuwe dingen 

te ontdekken. Met haar tekentalent maakt ze 

dan portretten van alle nieuwe diersoorten 

en planten of andere dingen die ze ontdekt 

op haar tripjes. Leela is ook een heel lieve 

en begane leiding die jullie het komende 

scoutsjaar heel graag ziet komen. Dit was 

Leela, mic drop peace out!    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dit is chickai Ze lijkt dan wel op een 

gevaarlijke leeuwin die jouw helemaal 

zou opeten maar eigenlijk is ze 

poeslief zoals Nala van The lion king, 

ze doet geen vlieg kwaad.  Ze houdt 

van knuffels en staat altijd klaar om 

met jouw te praten. Chikai staat alvast 

te popelen om jullie te zien in 

september.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2022 

3 september: Kennismakingsspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
Woehoew vandaag is het alweer de eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar! Wij hebben 
er alvast super veel zin in. We zijn weer met een nieuwe groep en nieuwe leiding dus is het 
weer eens tijd om elkaar goed te leren kennen voor we dit super toffe scoutsjaar invliegen. 
Kennismakingsspelletjes zijn dus een perfecte start.  
 
10 september: Waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
We gaan genieten van het goede weer nu het nog kan. En wat is daar de beste manier voor? 
Waterspelletjes natuurlijk. Het kan handig zijn om reserve kleren mee te nemen en een 
handdoek zodat je niet met natte kleren naar huis moet.  
 
17 september: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 
De eerste keer roeien! Vandaag gaan we eens testen of jullie het nog wel kunnen. Zorg 
ervoor dat je fit bent en dat je armspieren opgewarmd zijn want die ga je vandaag kunnen 
gebruiken. Vergeet ook je waterschoentjes niet mee te nemen! 
 
24 september: Pleinspelletjes (+ vriendjesdag!) van 14 uur tot 17 uur @FRAC 
Vandaag is het vriendjesdag en mogen jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje 
meenemen naar de scouts om hen te laten zien hoe leuk het eigenlijk wel niet is. Jullie 
mogen je kracht, snelheid en technieken allemaal aan je vriendje tonen tijdens de 
pleinspelletjes. Wie nemen jullie mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon van de maand: Marala (+32 497 91 72 06) 



 
WIST JE DAT… 
…dit het eerste vlotje is van het jaar?  
 
…de leiding super veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar? 
 
…we super veel leuke dingen gaan doen dit jaar?  
 
…de leiding jullie heel hard heeft gemist? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zeeleeuwen 

 
 
 
 
 

 

 
CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart Van Bourgognie 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 

2009-2020 Lid bij Zeescouts Toxandria 

2020-2021 Zeehondenleiding 

2021- 2023 Zeeleeuwenleiding 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Mart is back! Jullie dachten toch niet dat ik jullie leuke 
gezichtjes kon missen? Ik hoop jullie dit jaar nog meer te 
plagen dan vorig jaar. Maak jullie al maar klaar, want Mart 
komt nog eens het ganse jaar! 

 

TALENTEN 

• Mijn mond staat nooit stil 

• Massages geven (ontvangen vind ik ook heel leuk) 

• Vrolijk 

• Luisterend oor bieden 

 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts 

• Shoppen 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Guitig Winterkoninkje 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

• Lange tenen 

• Grote voeten 

• Lange vinger 

• Dubbele kin 



 

 
 
 
 
 

 

 
CV 

 

 

 

 

 

 

            

Sepp Onsea 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 
Begonnen als 2de jaar welp, dus dat wil zeggen dat ik 8 jaar  
als lid in de scouts heb gezeten. Momenteel is dit mijn 4de 
jaar als leiding! 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Hopelijk zal het een jaar vol energie en plezier worden. 
Nee niet hopelijk, ik ben er zeker van! 
Kijk er alvast heel hard naar uit om jullie leiding te zijn dit 
scoutsjaar. Het wordt geweldig! 
 

TALENTEN 

• Neuspeuteren 

• Backflip 

• Orginele dansmoves 

• Goede humor 

• Scheten laten 

 

HOBBY’S 
 

• Scouts 

• Fitness 

• Leren 

• Cola drinken 

 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Joviale Caracara 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

Kleine meneer met grote 

oren en ogen zodat ik jullie 

goed in de gaten kan 

houden :)) 



 

 
 

 

 
CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Naulaerts 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 

2010-2021 Lid bij Zeescouts Toxandria 

2021- 2022 Scheepsmakkerleiding 

 

2022-2023  Zeeleeuwenleiding 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Helloooo! Nadat ik de scheepsmakkers heb mogen 
ambeteren met mijn energie en gekte, zijn nu de zeeleeuwen 
aan de beurt. Hopelijk hebben jullie zin in het komende jaar 
want ik kan in ieder geval niet wachten tot ik jullie mag 
ontmoeten. 

 

TALENTEN 

• Lenig 

• Wint altijd met 1,2,3 piano 

• Limbo 

• Leeuwen plagen 

 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts 

• Turnen 

• Mijn broer lastigvallen 

 

 

 
 

 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Openhartige Olifant 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

• Klein 

• Worstvingers 

• Platvoeten 

• Kuiltje in de kin 



 

 
 
 
 
 

 

 
CV 

 

 

 

Anna Huet 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 

2011-2022 Lid bij Zeescouts Toxandria  

2022-2023 Zeeleeuwenleiding 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Dag leeuwen en leeuwinnen de show kan beginnen! Met  
Anna Huet heb je altijd dikke pret. Maak je klaar voor een 
schitterend jaar vol ambiance en genot! Tot snel leeuwtjes :)  

 

TALENTEN 

• Snurken 

• Nieuwe woorden verzinnen 

• Ik weet het verschil niet tussen links en rechts 

• Fotoshoot houden  

• Rijmen  

 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts 

• Theater 

• Shoppen  

• Albert Heijn 
stroopwafels eten 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Grensverleggend 
zeepaardje 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

• Dunne vingers 

• Groot linker oor 

• Dikke onderlip 

• Breed schouderblad 



 

 
 
 

 

 
CV 

 

 

 

 

 

 

 

Amber Van Regenmortel 
Zeeleeuwenleiding 

 

SCOUTSERVARING 

2013-2018 Lid bij Zeescouts Toxandria 

2018-2020 Scheepsmakkerleiding 

2020-2022 Groepsleiding 

 

2020-2021 Zeeleeuwenleiding 

 

2021-2022 Zeewelpenleiding 

 

2022-2023 Zeeleeuwenleiding 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Hallo leeuwtjes! Van een deel van jullie ben ik vorig jaar al 
leiding geweest en ik kijk er naar uit om dit vanaf september 
weer te zijn. Ik beloof jullie 100% plezier en 100% zekerheid 
op het hebben van pijn aan je lachspieren op het einde van 
elke activiteit! 

 

TALENTEN 

• Hoogspringen 

• In beken vallen 

• Goedlachs 

• Onhandig zijn 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts     

• Lopen 

• Paardrijden 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Coulante poedel 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

• Scheve neus 

• Kleine oren 

• Grote mond 



 

 
 
 
 

 

 
CV 

 

 

 

 

 

 

 

            

Marie Belloy 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 

2011-2022  Lid bij Zeescouts Toxandria 

2022-2023  Zeeleeuwenleiding 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Aloha lieve leeuwtjes, jullie hebben mij nog niet als leiding 
gehad, maar ik beloof bij deze een jaar om nooit te vergeten. 
Dit jaar gaan wij de rest van de scouts een poepie laten 
ruiken en laten wij hun zien dat de zeeleeuwen de beste tak 
is. See you all op 3 september  xoxo. 

 

TALENTEN 

• Sterk 

• Ik kan mijn paard doen dansen 

• Ik kan goed mensen lezen 

• Ik ben expressief 

 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts!!! 

• Met mijn hond 
spelen 

• Paardrijden  

 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
Groepsgericht Stokstaartje 

Weetje over mezelf 
  Ik kan met mijn tong mijn                   
neus aan raken. 

 

Lichaamsbouw 

• Lang en kort been 

• Dikke vingers 

• Blond haar  



 
 

 

 
 
 

CV 

Nathan Schoeters 
Zeeleeuwenleiding 

 

 

SCOUTSERVARING 

2011-2022 Lid bij Zeescouts Toxandria 

2022-2023 Zeeleeuwenleiding 

 

KORTE BESCHRIJVING 
 

Ik hoop dat jullie klaar zijn voor een jaar met veel plezier en 
wilde spelletjes. Ik zeker wel en ik kijk er al naar uit om jullie 
te leren kennen! 
 

 

TALENTEN 

• Actief zijn 

• Liedjes zingen 

• Passie over films delen 

• Ik ben niet zo goed in wereldoriëntatie 

 

HOBBY’S 
 

• Zeescouts 

• Gamen  

• Films kijken 

PROFIEL 

 

 

 

 

Totem 
   Genietende streepmuis 

Weetje over mezelf 

 

 

Lichaamsbouw 

Ik ben een gemiddelde 

hoogte maar wel redelijk 

gespierd en zeer dun 

 



 

Maandprogramma SEPTEMBER 2022 

Zeeleeuwen 

3 september: Kennismakingsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

JOEHOE! Dag hongerige leeuwen! Jullie zijn waarschijnlijk al weken aan het aftellen naar de 

eerste scoutsactiviteit en het is eindelijk zo ver. Zoals elk jaar beginnen we de eerste 

activiteit met wat kennismakingsspelletjes, zodat iedereen elkaar al van minuut 1 leert 

kennen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je nog niemand gaat kennen, want 

vandaag leer je al spelend heel veel nieuwe kindjes kennen. Het wordt een heel creatief en 

grappig spel, dus hopelijk ben je erbij! 

10 september: Waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Er is niets leuker dan spelen met water. Er is ook niets leuker dan een zaterdagnamiddag 

spelen op de scouts. Wat als er nu een zaterdagnamiddag op de scouts gevuld is met 

waterspelletjes?! Dat is mega, super, fantastisch leuk! Vandaag gaan we verschillende 

spelletjes spelen die allemaal gebruik maken van water. Geen zorgen: als het slecht weer is 

deze dag, zullen we een alternatief voorzien zonder water. Tot dan! 

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

Naar een bosspel kijkt iedereen natuurlijk uit. Denk al maar eens na over welke tactieken je 

allemaal kan gebruiken om het spel te winnen, want dat zal zeker van pas komen vandaag. 

Trek vandaag je sportiefste benen aan, want je zal ze nodig hebben! 

24 september: Verrassingsactiviteit (+ vriendjesdag!) van 14uur tot 17uur @FRAC 

Jullie mogen vandaag allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de scouts. Zo 

kan je hen ook eens laten zien hoe leuk onze scouts is! Wat we gaan spelen, gaan we nog 

niet verklappen. Ik kan al wel zeggen dat er veel actie en plezier in zit. Hopelijk vindt je 

vriendje/vriendinnetje het zelf zo leuk dat hij/zij ook mee in de scouts komt voor de rest van 

het jaar. We zien jullie daar! 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Amber (0479462176). Graag even een seintje als je later 

bent. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST JE DAT… 
…de we een keileuk kamp hebben gehad deze zomer?  

…jullie leiding heel veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar?  

…Nathan, Marie en Anna aan hun eerste jaar als leiding beginnen? 

…je niet veel bent met maar 1 sok? 

…JULLIE MET JULLIE GAT IN DE BOTER ZIJN GEVALLEN MET ZO’N LEIDINGSPLOEG (hihi) 



Scheepsmakkers 

Seppe 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het is een bord vol macaroni! Al zou deze 

lekkere pasta later maar wat graag iets doen in de sector 

van deze vliegmachines. Over vliegmachines gesproken, 

onze Seppe is ook een kleine vliegmachine. Zijn totem is 

namelijk geïntrigeerde ekster! Deze jongeman weet vaak 

de juiste snaar te raken. Hij is dan ook een getrainde 

violist. Op de scouts wordt hij het gelukkigst als hij zich 

kan uitleven in een echt handelsspel terwijl hij zijn hoedje 

draagt. Als die handelswaar dan nog een diepblauwe 

kleur hebben, is het feestje helemaal compleet, want dat 

is zijn lievelingskleur. Seppe kijkt er al enorm naar uit om 

jullie heel het jaar te entertainen en te boeien met leuke 

weetjes over zijn grote passies! 

Pieter 
Deze balletjes me krieken is een heel grote fan van Anderlecht, maar hij houdt ook wel van zeescouts 

en zingen onder de douche. Hij is ook heel competitief, hij zal 

alleen meedoen met een spel als hij kan winnen anders doet 

die ook wel mee, maar dan zal hij doen alsof hij expres was 

verloren. Zijn totem is een bruisend winterkoninkje. Hij haat 

niet veel dingen maar Brugge staat wel op het lijstje. Deze 

balletjes me krieken wil later het liefst gaan werken als 

journalist. Terwijl je de balletjes met krieken aan het maken 

bent kan je altijd een beetje modern family kijken. Het liefst 

loopt hij de hele tijd rond met een kroon op zen hoofd zegt hij 

zelf. Zijn favoriete quote is “Puree is ook lekker!” van Ronald 

Goedemondt.  

Vibe 
Tijd voor een klassieker! Het volgende gerecht is ideaal om de magen klaar te maken voor het 

hoofdgerecht, het is namelijk de overheerlijke 

ajuinsoep à la façon Vibe! Het recept vraagt om 

een goede scheut zeescouts, een dozijn goeie 

feestjes en een heleboel verse ajuinen. Laat het 

geheel rustig op smaak komen terwijl je een 

aflevering Friends kijkt, en dien het op in je 

allerbeste gamel. Vibe's favoriete spel is een 

goeie freetquiz, dus maak jullie maar klaar om dit 

jaar jullie buikjes rond te smullen! Zij heeft er al 

vast mega-veel zin in!  

 
 



Wies   
Het volgende gerecht op onze kampmenu is een echte 

klassieker. Deze overheerlijke combi van drie ingrediënten 

wordt ook wel Wies genoemd.  Of dat Wies even heet is als 

de hete bliksem op kamp dat laat ik terzijde. Wat ik wel kan 

vertellen is dat Wies een deel van zijn totem deelt met een 

andere leiding bij de scheepsmakkers, zijn totem is namelijk 

onvervalste stekelstaartzwaluw. De lievelingskleur van Wies 

is paars, en dit verwijst naar zijn favoriete voetbalclub. Deze 

energieke man is niet enkel geïnteresseerd in voetbal, ook 

darts en wielrennen vindt hij geweldige sporten. Zijn 

favoriete spel op de zeescouts is dikke bertha, want daarbij 

kan hij al zijn energie kwijt. Wies droomt om later rijk te 

worden.  

 

 

Lisa 
Dit is ons Lisa, Lisa identificeert zich soms als een wentelteefje. Dit past dan ook 

zeer goed bij haar karakter. Deze meid haat bananen, maar houdt van haar kat en 

van feesten. Ze denkt dat ze later rijk wordt, maar wij weten wel beter. Je kan Lisa 

altijd blij maken met paars en groen, haar favoriete kleuren. Ontrouwe 

echtgenoot is haar favoriete spel, dus dat zullen we waarschijnlijk veel spelen dit 

jaar. Oke, het is tijd om ons wentelteefje om te draaien, anders bakt ons 

wentelteefje aan. Oke, we kunnen weer verdergaan. Lisa haar totemdier is een 

kiboko, dit is een gigantisch nijlpaard. Zo dit was Lisa, ze kijkt er enorm naar uit om 

jullie het hele jaar te entertainen.  

 

Siebe 
Ah hierse nog een onvervalste kerel. Hier hebben we Siebe, ook 

wel te vergelijken met een perfect goudgebakken fishstick. De 

buitenkant is krokant en hard want van een beetje stoer doen is 

hij niet vies. Maar de binnenkant is juist slap en zacht want hij 

heeft toch wel en goed hartje. Hij houdt van eten, slapen, zeilen 

en zingen onder de douche. En hij haat domme opmerkingen en 

vroeg opstaan. Deze fishstick heeft er erg veel zin in dit jaar! 

 



Daan 
De volgende op onze scoutsmenukaart is Daan, de boterham choco, maar niet zomaar een boterham 

met choco. Nee nee. We spreken hier over een 

speciaal geval. Deze boterham houdt er wel eens 

van om te gaan zeilen en als een echte 

zeescoutsfanaat zal hij graag met jullie de 

Mellevijver te water gaan met zijn favoriet tribort 

hoedje. Met leestaken kan je hem echter totaal niet 

plezieren. Denk je deze gast over 20 jaar eens tegen 

te komen? Grote kans dat hij dan in den bouw zit, 

want dat wilt hij graag. Zo, dit was dan Daan. 

Misschien nog een leuk weetje: zijn lievelingskleur is 

blauw. 

 

Thibault 
Deze wrap (dunne pannenkoek gevuld met groentjes en vlees) Thibault ‘fifty’ Evrard is een echt 

Zeescouts fanaat. Hij houdt van zijn vrienden en nieuwe 

dingen doen liefst nog met zijn Supreme klak op, maar hij 

houdt niet van retorische vragen (een vraag waar je geen 

antwoord op verwacht). Wat deze wrap later gaat doen 

weet hij nog niet. Zijn lievelingskleur is Pantone FE5000, 

een oranje tint, en zijn lievelingsspel is radioactieve 

boom. Zijn totem is Volhardende Cholo en hij kijkt graag 

naar Breaking Bad. Zijn favoriete quote ‘’The key to being 

happy isn’t the search for meaning, it’s to just keep 

yourself busy with unimportant nonsense, and 

eventually, you’ll be dead’’.  Voilà dit was Thibault, hij 

kijkt heel hard uit naar het volgende scoutsjaar met jullie.  
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3 september: Wie is het? van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

WOEHOEEEE! Vandaag is de grote dag! We mogen weer ravotten, spelen en ons rot 

amuseren! Jullie weten ondertussen wie jullie fantastische leiding gaat zijn het komende 

jaar, maar weten jullie ook ECHT wie deze toppers zijn? We komen het vandaag te weten 

tijdens de eerste mega-awesome scoutsactiviteit van het jaar! Be there or be nen 

onnozeleir!  

10 september: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

WHUUUUT? Lees je dat nu goed? Jawel hoor, deze klassieker schotelen wij jullie al voor bij 

de tweede activiteit van het jaar! Is dit toch geen spek naar je bek? Misschien denken jullie 

nu: “oh nee, we zitten met de gebakken peren”, maar niets is minder waar! Deze activiteit is 

een absolute must in een scoutsjaar en een klein voorsmaakje van het fantastische jaar dat 

we nog samen gaan beleven! Trek jij aan het langste eind? Dat is een eitje joh!  

17 september: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Wat we vandaag gaan doen is voor jullie een vraag en voor ons misschien wel een weet? Wie 

weet bepalen jullie zelf wel veel meer wat we gaan doen deze activiteit dan jullie denken? Of 

wie weet doen we gewoon weer een originele Stratego vandaag? Hoe dan ook, wij zijn leuk, 

dus zeker komen! 

 

24 september: Bosspel (+ vriendjesdag!) van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Wauw, wauw, wauw! Wat een afsluiter van de maand! Het is alsof we weten wat jullie leuk 

vinden! We gaan weer crossen door de bossen, lopen op de zandhopen en springen over 

allemaal bosachtige dingen! (Ja, dat rijmt!) Neem vandaag zeker een vriendje of 

vriendinnetje mee. Zo kan je hen ook eens laten zien hoe leuk onze scouts is!  

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Pieter (0498401243) 



WIST JE DAT… 
…een wist-je-datje er zoals dit moet uitzien?  

…er dus geen hoofdletter nodig is na de drie puntjes die wel nodig zijn?  

…er op het einde dus ook een vraagteken moet staan?  

…er meer wist-je-datjes mogen zijn dan 3 of 4? 

…jullie leiding echt absurd veel zin heeft in dit jaar?  

…de aarde rond is? 

…jullie leiding de beste is? 

…je met 1 sok niets bent? 

…recycleren leuk is?  

…er in dit vlotje ook gerecycleerde delen staan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeeverkenners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagar heeft al heel wat jaren versleten 
in de zeescouts. Hij is de oudste van de 

groep maar zeker niet de minste want hij 
is misschien een beetje versleten maar 

functioneert nog perfect. Deze boot 
heeft al op de gekste en wildste zeeën 

gevaren dus ervaring genoeg! Sfeer 
maken en zichzelf omvormen tot party 
boot is ook een van zijn specialiteiten. 

Voor een goeie schijfjes op de dansvloer 
moet je dus bij Hagar zijn. Kortom een 
waardige aanwinst voor de zeescouts! 

 

De volgende leiding die komend jaar het 
beste van zichzelf gaat geven is onze 
rode roeiboot. Deze leiding is net als de 
wallys uiterst betrouwbaar. Snel 
kapseizen, zal bij haar ook niet 
voorvallen. Er is veel kracht nodig om 
deze boot vooruit te krijgen, maar 
wanneer je er een buitenboordmotor 
aanhangt, schakelt ze nog enkele 
versnelling hoger.  

 

Helga is een mooie volksboot die altijd al 
zijn werk heeft gedaan, soms gaat er 
eens iets aan kapot maar dat wordt snel 
gerepareerd. Deze boot is opgewekt en 
gewillig, ook houd hij er van om soms 
kinderen in het water te gooien. 

 

Deze zeilboot is helemaal van hout gemaakt, en 

zinkt niet. Je kan Hij is heel stevig, maar zacht aan 

de binnenkant. Heel zacht. Om hier mee te varen 

heb je toch al wat zeilervaring nodig. Toch dat is 

geen probleem voor deze leiding. Hij kent veel 

van de technische kant van deze boot. Vroeger 

was deze boot lichtblauw, maar hij is van kleur 

verandered in de mooie persoon die hij nu is. Echt 

opgebloeid dus. Er zijn ook ooit wedstrijden mee 

gevaren. Hij is dus echt een beest in wat die doet. 

Heb je je bezeerd? Geen probleem, want deze 

boot heeft altijd een EHBO koffer met zich mee.   

Hij kan niet wachten om 
zeeverkennerleiding te worden. Als je 
honger hebt moet je bij hem zijn. Tijdens 
eens spel wil hij wel altijd winnen en geeft 
hij zich volledig. We zijn zeker verzekerd 
dat we ons dit scoutsjaar met hem gaan 
amuseren. Valsspelen doet hij als de beste 
onder zijn motto valsspelen is ook spelen. 

Als ze niet aan het slapen is, kan ze 
actief mee spelen. Dus kinnekes pas 
maar op dat je niet verliest. Ze kan 
spellen maken als de beste. Maar ze is 
goed in zwemmen dus gooi haar maar in 
de beek .    

Keba is een snelle vinnige boot, dit jaar neemt 
hij de taak van takleiding op zich en neemt 
daarom het hef in het grootzeil. Met Keba kan 
je zowel intensieve spelletjes spelen als even 
rust nemen. Een boot met veel kracht die ons 
allen door het jaar zal sleuren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grote zoetwatervis is verstandig en 
soms brutaal. Hij is een roofvis die met veel 
energie voor de dag kan komen. Wanneer 
de snoek niet bedreigd wordt, is hij rustiger 
en kalm. Hij is vriendelijk en vreedzaam, 
maar heeft het moeilijk met concurrentie 
van soortgenoten. De snoek is zelfverzekerd 
en alert. Deze mysterieuze vis is een expert 
in camouflage en verrassing. 
 

De Zeehond is een vrij klein 
waterroofdier. Hij is behendig, een 
goede zwemmer en duiker die enkel 
uit het water komt om te rusten of te 
zonnen. Hij leeft in kleine kudden en is 
sociaal. De Zeehond is leerzaam, 
bedrijvig en vinnig. Hij is vriendelijk. De 
Zeehond kan gevat uit de hoek komen. 

Deze vogel leeft in kolonies langs kusten en 
rivieren. Hij is ordelijk en werkt steeds samen 
met soortgenoten, waarbij ze elkaar aflossen. 
De Schaarbek is vriendelijk en gedienstig. Hij is 
eerlijk en gaat behendig te werk, zonder een 
spoor van luiheid te vertonen. De Schaarbek 
stelt rust en kalmte op prijs. De kolonie 
verhuist snel als er onrust of gevaar dreigt om 
de orde zo vlug mogelijk te herstellen. 

De Parkiet is een kleine papegaaiachtige met een 
prachtig verenkleed en een lange staart. Dit 
nachtdier is vrolijk en sociaal. De Parkiet is 
intelligent en een goede imitator. Hij houdt 
ervan te kwetteren en kan luidruchtig zijn. De 
Parkiet is ondernemend. Soms geniet hij van wat 
rust. Beide ouders zorgen goed voor de jongen. 

Deze wilde Australische hond blaft 
niet, maar communiceert via een 
wolfachtig gehuil. De Dingo is 
intelligent en zeer zelfstandig en 
daardoor moeilijk tembaar. Hij leeft 
in kleine, hechte families. Hij is een 
doorzetter bij het jagen. De Dingo is 
afwisselend actief en rustig. 

Deze steltloper is een forse weidevogel. Hij is bijzonder waakzaam. Hij verdedigt de broedplaats 
heel moedig, zelfs stoutmoedig. Bij gevaar veinst de Kievit een gebroken vleugel en probeert hij 
zo een naderend roofdier weg te lokken bij het nest. De Kievit is heel sociaal en heeft 
gemeenschapszin. Hij heeft een langzame vlucht, maar kan ook acrobatische trucjes uithalen in 
de lucht. 

De Parkiet is een kleine papegaaiachtige met een 
prachtig verenkleed en een lange staart. Dit 
nachtdier is vrolijk en sociaal. De Parkiet is 
intelligent en een goede imitator. Hij houdt 
ervan te kwetteren en kan luidruchtig zijn. De 
Parkiet is ondernemend. Soms geniet hij van wat 
rust. Beide ouders zorgen goed voor de jongen. 

De Patrijs is een standvastige en rustige 
akkervogel, slim, verstandig en leerzaam. Deze 
vogel past zich aan alle levensomstandigheden 
aan. Hij heeft een goed gemeenschapsgevoel en is 
vredelievend. Hij is opofferingsgezind en bijzonder 
teder en trouw tegenover partner en kroost. De 
Patrijs toont deze eigenschappen alleen bij zijn 
familie. Hij verlevendigt de omgeving. De Patrijs is 
kalm, voorzichtig en tevreden. 



MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2022 

3 september: Kennismakingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

JOOOOOOOOOOOOOO knapperds, 

Weer een nieuw jaar met de nieuwe leukste, beste, coolste leiding die jullie je maar kunnen 

inbeelden. Zoals jullie elk jaar horen hebben wij er superveel zin in en jullie natuurlijk ook, 

dat moet ik niet vragen want dat weet ik al. Omdat niemand elkaar kent gaan we natuurlijk 

een kennismakingsactiviteit spelen. Deze spelen we zoals elke eerste activiteit op het frac 

dus zie dat je er om 14 uur bent. 

10 september: Ultracoolmegacoolstratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Wadup, 2de activiteit van het nieuwe scoutsjaar is een feit.  

Vandaag spelen we het Ultracoolmegacoolestratego-spel, dit spelen we in het 

megacooleawesomefracbos, met jullie megacooleawesomeleiding. Ik heb van Frank De 

Boosere gehoord dat het goed weer wordt dus doe maar lekker je uniform aan.  

17 september: Fietsspel van 14uur tot 17uur  

Iets  

Iets  

Iets  

Vandaag gaan we op tocht met onze fiets. We spreken af aan het Frac MET ONZE FIETS om 

hier te vertrekken op een leuke tocht voor een leuk fietsspel te doen. 

24 september: Verjaardagsspel (+ vriendjesdag!) van 14 uur tot 17uur @Frac  

Er is er één jarig hoera hoera dat kun je wel zien dat is TO! Dat vinden wij allen zo prettig Jaja 

en daarom gaan wij een verjaardagsspel spelen.  

Jullie mogen allemaal leuke cadeautjes meenemen voor To: tekeningen, snoep, een nieuwe 

fiets...  

Geef haar de beste verjaardag ooit.  

PS. Misschien trakteert ze wel 

Neem vandaag zeker een vriendje of vriendinnetje mee! Zo kan je hen ook eens laten zien 

hoe leuk onze scouts is!  

SEE YOU SOON!!! 

Contactpersoon van de maand: Takleiding ( 0468 11 24 87) 



WIST JE DAT… 
…de meeste baby’s hun eerste stapjes zetten tussen 9 en 12 maanden?  

…er nog verkenners zijn die hun totems moeten halen?  

…er een van jullie deze maand al jarig is?  

…mensen tussen de 65 en 60% uit water bestaan? 

…de meeste honden tussen de 8 en 12 jaar worden? 

…jullie op kamp gaan dit jaar in Elburg? 

…de echte naam van Dracula Vlad de 3de is? 

…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 

…een kolibrie achteruit kan vliegen? 

…dieren ook humor hebben? 

…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loodsen 
 

Ward Verschueren 
Net zoals Merel is Ward een echt paardenmeisje. Zijn favoriete game op 

de Wii is namelijk ‘droompaardrijden’ van Mario en Sonic op de 

Olympische spelen. Stiekem heeft Ward ook een crush op Niels 

Destadsbader, maar dit geeft hij niet graag toe. In zijn vrije tijd verzamelt 

hij tanden van vreemden bij de tandarts zodat hij zijn studies 

tandheelkunde kan uitoefenen. Hij heeft een grote afkeer van 

champignons, maar eet heel graag bonen. Dit jaar zal Ward ook jullie 

fantastische takkie zijn!  

 

 

 

Khadja Mira Chody 

Khadja Mira kan je het best vergelijken met Brooklyn Nine Nine. 

Ondertussen gaat ze al veel seizoenen mee op televisie, maar toch 

blijft ze altijd even geweldig. En of ze nu Sona, Matka, … oeps ik 

bedoel Peralta, Diaz of Holt heet, vind ze toch altijd een manier om 

je te laten lachen. Jammer genoeg studeert ze niet om een agent 

te worden, maar je kan haar wel altijd terugvinden in een labo 

waar ze lekker wat proefbuisjes zit te vullen. In ruil voor haar 

bonen en een leuke tekening, wil ze je gerust eens helpen met je 

huiswerk Chemie als dit echt niet zou lukken. 

 

 

 

 

Pieter Proost  
Madrid, alias Pieter Proost is onze sfeermaker en honkbalspeler tot uw dienst! 

Zijn getrainde precisie door Rainbow Six Siege  en Call of Duty is niet te stoppen, 

net zoals zijn scheten, geen enkel toilet is veilig… Zoals in ‘La Casa’ is Madrid dus 

niet te missen in ons team en staat hij klaar voor elk probleem. Enkel en alleen 

is het niet altijd rozegeur en maneschijn, want vergeetachtigheid wordt ook wel 

zijn grootste vijand genoemd ;).  

 



 

Mathis Geuens 
Spinaap alias Zorro heeft altijd een fijn snorretje (als hij zich niet geschoren 

heeft tenminste), een zwart (scherm) masker en een glanzende cape en is 

allergisch voor onrecht en corruptie. Met zijn vlijmscherpe degen 

beschermt hij armen, verdrukten en loodsen. Zijn paard heet Mercedes, 

zijn trouwe viervoeter heet babouh en een glansrol is ook weggelegd voor 

de gezette sergeant Lopez Garcia. Plaats van actie: zeescouts Toxandria en 

omgeving, midden 19e eeuw, toen Turnhout nog bij Mexico hoorde en 

door een Spaanse gouverneur werd geleid. De echte identiteit van Zorro 

kent vrijwel niemand: zonder masker is hij de aristocratische student Don 

Mathis Geuens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAANDPROGRAMMA SEPTEMBER 2022 

3 september: Amerikaanse dag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Om al ineens als loodsen buitenlandse culturen op te snuiven, gaan we vandaag een 

Amerikaanse dag doen. Voor iedereen die vandaag niet moet gaan werken, wordt verwacht 

aan het frac om samen met de leiding een geweldige activiteit te doen om het scoutsjaar in 

te zetten, tot dan!! 

10 september: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Wat gaan we vandaag doen??? een bosspel? Een ziek pleinspel? Of toch gewoon het Frac 

opruimen? Om dit te weten te komen, moet je gewoon naar het Frac komen ;)) 

17 september: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Melle 

Om jullie al klaar te stomen voor de zeilreis, gaan we vandaag al zeilen. Zet je alarm dus 

zeker op tijd, want iedereen wordt om 9u aan de melle verwacht.  

24 september: Keivetcool Bosspel (+ Meterdag!) van 14 uur tot 17 uur @Frac  

Vandaag is het een speciale dag, jullie Meter komt namelijk lekker meedoen met de 

scoutsactiviteit!! We gaan samen met haar lekker door het Fracbos rennen tijdens een spel, 

dus zie dat je erbij bent!! 

Neem vandaag zeker je Meter mee! Zo kan je hen ook eens laten zien hoe leuk onze scouts 

is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Ward (0491 02 19 25) 



WIST JE DAT… 
…een wist-je-datje er zoals dit moet uitzien?  

…als je deze leest, een leuke foto van je sokken mag sturen naar Ward?  

…wij er kei veel zin hebben dit jaar?  

…onze meter Veronica is? 

 



Wat trek je aan 
op zaterdag? 

Je uniform! 
Waar je ons ook tegenkomt, je kan ons aan onze kledij herkennen. 
Scoutskledij mag je gebruiken om: modderspelletjes mee te spelen, 
ermee het bos in te trekken, hevig te spelen, je uit te leven,… want het 
kan tegen een stootje! 

 

Ons uniform bestaat uit: 
- blauwe zeescouts T-shirt, wit voor leiding 
- blauwe zeescoutsbroek 
- blauwe sokken 

- bottinnen 
- gele zeescoutsdas met zwart en reflecterend lint 
- blauwe wollen trui ( eentje voor de jongste takken 

en eentje voor de oudste 
- welpenpetje (enkel voor zeewelpen) 

 

De truien van het 10-jarig bestaan, leidingstruien of gelijksoortige truien 
worden NIET meegerekend als uniform. Eveneens andere 
kledingstukken die verkocht worden in de Hopper Scoutsshop. 

 

Er wordt verwacht dat iedereen volledig in uniform komt. Elke 
zaterdag opnieuw! 



Sinds enkele jaren is er geen winkel meer in Turnhout of randgemeenten waar 
onze uniformen verkocht worden. Daarom stellen wij jullie sinds enkele jaren 2 
mogelijkheden voor: 

1) Op 3 september 2022 zullen wij voor de activiteit en na de activiteit een 
paskoffer voorzien zodat jullie de mogelijkheid krijgt om uniformstukken te 
passen zodat je de maat weet die je dochter/zoon nodig heeft. Vervolgens 
ga je naar de website www.hopper.be winkel kleding uniform 
scouts en gidsen en zoekt daar het gewenste kledingstuk, klikt erop en 
voegt dit toe aan je winkelwagen. Wanneer je alle gewenste stukken 
geselecteerd hebt, bestel je dit. Een korte tijd later wordt dit je thuis 
bezorgd. 

2) Je plant een daguitstap met het hele gezin naar Antwerpen, Leuven, 
Hasselt, Genk, Aalst of Harelbeke en brengt er een bezoekje aan de 
Hopperwinkel. 

 

 
Gelieve er rekening mee te houden dat september en oktober drukke maanden 
zijn voor de Hopper en dat sommige uniformstukken even niet meer voorradig 
kunnen zijn. 

 
We hebben ook een klein tweedehandswinkeltje waarbij u terecht kan om uw 
uniform in goede staat maar voor een goedkopere prijs te kopen. Op dit moment 
hebben we echter nog te weinig uniformstukken in kindermaten. Daarom deze 
oproep: heeft u nog uniformstukken waar uw kind is uitgegroeid, maar die wel 
nog in goede staat zijn. Breng ze zaterdag mee of geef ze aan iemand van de 
leiding. Ze zullen een nieuw leven ingaan bij een ander scout. 

http://www.hopper.be/


De uniformprijzen 
 

Blauwe T-shirt ZS kids 7-8/9-11/11-14 € 12,50 
Blauwe T-shirt S-M-L-XL € 14,50 

Lange broek ZS kids 5 tot 16 € 40,00 

Lange broek ZS 30 tot 42 € 49,00 

Welpenpet ZS 52 tot 57 € 18,50 
Mag niet in de wasmachine: krimpt! Maat = meet het hoofd en tel er 1 bij. 

 
Welpentrui 

 
5 tot 16 

 
€ 45,50 

AKZ-ZHD-ZWP-ZLW   

Zeescoutstrui XXS tot XXXL € 69,50 

SMK-ZVK-LDS 
 
Leidingstrui 

 

 

        XXS tot XXXL 

 

         €115,0 

Gele das / € 3,20 

 
Kentekenpakket 
Te bestellen binnen onze groep. Meer info hierover vindt u op de volgende pagina! 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Op het uniform worden een aantal kentekens genaaid: 
 
 

1 België-Europa teken 9 TNV-badges (als je ze haalt) 
2 groepslintje 10 beloftekenteken 
3 jaarkenteken 11 kwartiermeester/bootsmaatlint (SMK/ZVK) 
4 totem (voor de leiding) 12 zeescoutslint 
5 kwartier/nestlintjes 13 reflecterend lint 
6 takkenteken 14 nestdriehoekje (ZWP of ZLW) 
7 scouts of gidsen teken (leiding) 
8 gids of hulpgidslint (ZWP en 
ZLW) 



 

Scouting? DAS goesting!  
 

Het jaarthema van dit nieuwe scoutsjaar is ‘DAS goesting’. Van 
zeehond tot leiding, iedereen heeft een persoonlijke reden om naar de 
scouts te komen. Je kan geboren zijn met goesting voor scouts of die 
kan geleidelijk gegroeid zijn, bij ons is iedereen welkom!  

Scouts en Gidsen Vlaanderen kiest elk jaar een jaarthema waar we dat 
jaar over willen nadenken. Waarom kom jij graag naar de scouts?  

 

Scouting op maat, wat is het? 
Scouting op maat is een initiatief van Scouts en Gidsen Vlaanderen om de financiële 

kosten van het jaar (inschrijvingsgeld, weekendjes, kamp, …) minder duur te maken. 

Zo willen ze de drempel voor gezinnen die het thuis minder breed                                          hebben kleiner 

maken. 

Wat houdt het in? 

 
- Inschrijvingsgeld = helft van de normale prijs (25 euro) 

- Korting op uniform bij Hopper (50 procent voor een broek, rok of trui.). Hier  is 

het belangrijk dat u bij uw aankoop het lidnummer van uw kind doorgeeft. 

- De mogelijkheid om weekendjes en kamp goedkoper te maken. Hierbij 

worden de kosten van weekendjes/kampen verdeeld: Scouts en Gidsen 

Vlaanderen betaalt 1/3, de groepskas betaalt 1/3 en jullie betalen ook 1/3 van 

de prijs. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je het vakje “verminderd lidgeld” 

aanklikken in de groepsadministratie wanneer u uw kind inschrijft. Dit moet 

gebeuren aan het begin van het scoutsjaar. Indien u hiervan gebruik wenst te 

maken, stuur dan een mailtje naar groepsleiding@zeescoutstoxandria.be . Aarzel 

niet om hierover vragen te stellen. Iedereen die het nodig heeft, kan van dit 

initiatief gebruik maken. 

UITpas met kansentarief? 
Ook via een UITpas met kansentarief krijgen inwoners van Turnhout, Beerse, Oud- Turnhout, 
Hoogstraten, Lille, Ravels en Vosselaar de kans om scouting minder duur te maken. 

 
Met deze pas betaald u slechts 20% van het lidgeld en 50% van het kampgeld. Onze     
groep kan dit via een toelage recupereren bij Stad Turnhout. 
Als dit voor u van toepassing is gelieve een foto te sturen van uw uitpas naar   
groepsleidingtoxandria@gmail.com zodat wij dit kunnen noteren. 

mailto:groepsleiding@zeescoutstoxandria.be
mailto:groepsleidingtoxandria@gmail.com


Trooper 
Trooper is een site waarmee wij als scouts geld kunnen verdienen. Door via 
Trooper naar de site van je online aankoop te gaan, krijgen wij als scouts een 
percentje op je aankoop. Ouders betalen helemaal niets extra. Voor elke 100 euro 
die ouders besteden, krijgt de scouts 5 euro. Het enige wat je moet doen is via 
trooper.be/zeescoutstoxandria naar je winkel doorklikken. 

Bij welke sites kan u zoal terecht? We geven graag een klein overzichtje, maar er 
zijn er heel wat meer. In de zoekbalk op de site kan je ook zoeken naar jouw 
gewenste shop. 

Deelnemende winkels zijn o.a. Coolblue, Mediamarkt, Krëfel, Proximus, Bol.com, 
Collect&Go, Decathlon, A.S. Adventure, Booking.com, Brantano, Torfs, JBC, ZEB, 
Hema, Fun, Dreamland, Takeaway.com, Pizza Hut, Efteling, Bobbejaanland en nog 
zo veel meer. 

 

 

Koopt u in A.S. ADVENTURE? 
Vermeld bij elke aankoop onze naam ‘Zeescouts Toxandria’. 

Wij krijgen 10% van uw aangekocht bedrag. 
Vorige jaren hebben we hiervan ongelooflijk 
veel nuttige spullen kunnen kopen (o.a. 
waterdichte zakken, grote metalen koffers 
voor materiaal, EHBO tassen en nog veel 
meer. Dit is duur materiaal dat we normaal 
niet zomaar kunnen aankopen, maar met 
deze extra een ontzettend tof en nuttig 
cadeau! 



Koopt u in Decathlon? 
Hebt u een klantenkaart bij Decathlon? Hierop spaart u punten voor 
een                                 cadeaubon, maar u kan ook mee voor ons sparen. Verzamelen wij 
dan nog punten? Hoor ik u denken. Ja natuurlijk! We verzamelen 
gewoon gezamenlijk punten! Laat je klantenkaart verbinden met die 
van onze scouts (aan de inkom). Zo kunnen we door het jaar nieuw 
speelmateriaal aankopen. Vorig jaar hebben we ballen, raketten, 
baseball bats en nog veel meer aan kunnen kopen dankzij jullie! 

 

 

Sponsoring 

 
Bent u een gulle gever, een sympathieke sympathisant, geëngageerde 

grootvader, zelfstandige of weet u iemand die ons zou willen 
sponsoren? 

Geef ons gerust een seintje op groepsleidingtoxandria@gmail.com 

mailto:groepsleidingtoxandria@gmail.com


Locatie(s) 
FRAC – DE UITVALSBASIS VOOR AL ONZE NIET-VARENDE 
ACTIVITEITEN 

Van Stad Turnhout mochten we ons in het 
Frac vestigen. Dit is de oude legerkazerne 
gelegen aan de Slachthuisstraat. Samen met 
andere jeugdverenigingen delen we de 
lokalen, een groot plein een en speelbos. De 
werken om van deze loods een scoutslokaal 
te maken zijn nog steeds bezig maar zijn al 
sterk gevorderd zodat we sinds een aantal 
jaren de mogelijkheid hebben om de meeste 
van onze activiteiten hier te laten plaatsvinden! 
A  
ad 

Adres: Slachthuisstraat 15C, 2300 Turnhout 
 

MELLEVIJVER 

Voor onze activiteiten zoals zeilen, roeien en andere 
watergerelateerde activiteiten kunnen we uiteraard 
het water niet missen. Daarom zullen we in dit geval 
rechtstreeks afspreken aan de Mellevijver (E34- 
plas). 
Adres: E3-vijver, 2300 Turnhou



Een scouts-ongeval! 
Wat nu? 
Iedereen die ingeschreven is, heeft automatisch een ongevallenverzekering. We 
hopen natuurlijk dat we deze niet hoeven aan te spreken, maar het kan wel 
belangrijk zijn om te weten wat te doen bij een scouts-ongeval. 

 

Wat is een ongeval? 
Er moet sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. 
Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lange aanslepende 
ziekte, die op kamp naar boven komt, is dat niet. Ten tweede 
moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de 
lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, snijwonde,… Soms 
is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of 
niet. 

 
Wanneer ben je verzekerd? 
De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door onze scouts 
wordt georganiseerd: de zaterdag, het kamp, feesten,… De 
verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de 
activiteit of terug naar huis gaan (op de kortste weg van en naar 
de scouts). Ook brillen zijn mee verzekerd. 



Wat te doen bij een scoutsongeval. 
 

1. Het aangifteformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
(ongevalsverklaring) wordt ingevuld door de leiding, samen met de ouders 
en/of het kind. Het tweede deel (de medische diagnose) wordt door de 
dokter ingevuld. 
Dit formulier moet binnen de 8 dagen na het ongeval verzonden worden 
naar Ethias (Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt). 

 
2. Na de aangifte krijgen de ouders van de verzekering een melding dat het 

ongeval werd aangegeven en welk dossiernummer het ongeval gekregen 
heeft. Dit dossiernummer moet bij verdere briefwisseling vermeld worden. 
Vanaf nu zullen de ouders (of het slachtoffer zelf) het dossier verder 
opvolgen. 

 
3. De ouders betalen altijd zelf eerst de kosten bij de dokter, kliniek of 

apotheek. Als je aangesloten bent bij een mutualiteit, laat je je eerst door 
hen uitbetalen. Vervolgens stuur je het borderel van de mutualiteit (een 
formulier waarop aangegeven stat hoeveel de mutualiteit terugbetaald 
heeft) evenals de onkostennota’s naar Ethias. 
Als er tijdens de activiteit naar de dokter wordt gegaan zal de scouts de 
kosten voorschieten. Er wordt dan verwacht dat de ouders de kosten 
overschrijven. 

 

4. De vergoedingen worden steeds rechtstreeks aan het slachtoffer uitbetaald. 
 

Wij raadplegen steeds een dokter bij een ernstige kwetsuur. Het kan echter 
voorvallen dat pas thuis een kwetsuur of de ernst van een kwetsuur wordt 
vastgesteld. Verwittig dan steeds iemand van de leiding! 

 
Meer info: 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/administratie/verzekering 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/administratie/verzekering


Formatie 

Elke zaterdag(namiddag) begint en eindigt met een formatie. In die formatie staan 
we per tak en worden de kreten geroepen. Soms is er ook een groepsformatie; dit 
is een formatie met de ganse groep. 

 
 

Nesten en kwartieren 

Nesten 
De welpen en zeeleeuwen zijn onderverdeeld in nesten 
van ongeveer 8 leden. Een nest is een groepje met een 
gids en een hulpgids die een ploeg vormen tijdens het 

spelen, knutselen en roeien. Elk nest heeft zijn eigen 
kleur die ze tijdens de formatie roepen. 

 

Kwartieren 
Teamwork, zin voor verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid zijn belangrijk bij de scheepsmakkers, de 
verkenners en de loodsen. Onderverdeeld in kwartieren 

gaan ze op tocht, sjorren ze een vlot of koken ze hun 
potje. Net zoals bij de welpen worden ze met een achttal 

leden samen gezet. Ook kwartieren hebben hun eigen 
naam en hun eigen roep. 



Totems 

Wat is het? 
Een totem is een dierennaam. Je hebt het misschien wel al eens 
gehoord. Een totem is een naam van een dier die jij krijgt, omdat jouw 
(karakter)eigenschappen dezelfde zijn als die van jouw totemdier. 
Probeer er maar eens achter te komen welke totem jouw leiding heeft. 
Op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totems kan je de 
karaktereigenschappen van dit dier opzoeken. 

 
Waarom? 
Totemisatie hoort reeds van in het begin bij scouting. Baden-Powell 
ontdekte de sterke kanten hiervan bij Afrikaanse volkeren en de 
Indianen. Ook nu nog erkennen we de totemisatie als een zeer 
belangrijke werkvorm: de groep spreekt zich op een positieve manier 
uit over de persoonlijkheid van haar leden. Hierdoor groeit 
verbondenheid en betrokkenheid. Dit is enorm verrijkend, zowel voor 
de groep als voor elk kind. 

 

Wanneer? 
Je totem krijg je als je laatstejaar-scheepsmakker bent. Omdat mensen 
van karakter kunnen veranderen, volgt enkele jaren later nog een 
voortotem. Deze geeft een extra positieve toets aan de totem of vult 
een ontbrekende eigenschap in de totem aan. De voortotem wordt 
gegeven bij de loodsen. 

 

Hoe? 
Doormiddel van een grote opdracht kan je je totem verdienen. Deze 
opdracht wordt vervuld samen met je leeftijdsgenoten. Samen brengen 
jullie afgezonderd van de rest van de groep dag en nacht door. In onze 
scouts kan je alleen op kamp getotemiseerd worden. 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totems


TNV 

In een zeecoutinggroep is kennis van je boot en van de geldende regels 
op het water heel erg belangrijk. Het is zoals op de weg: verkeersregels, 
materiaalkennis, signalisatie, … je moet ze kennen als je wil gaan varen. 

 

Vanuit de overtuiging dat iemand die de verantwoordelijkheid neemt in 
een zeescoutingboot over heel wat theoretische en praktische kennis 
moet kunnen beschikken, is het dus heel belangrijk dat onze 
scheepsmakkers en verkenners enkele basisvaardigheden ontwikkelen. 
Hiervoor gebruiken we de cursus TNV: Training Nautische 
Vaardigheden. In deze cursus komen zwemmen, zeilen, knopen, EHBO 
en reglementen aan bod. In de oudste takken is sinds enkele jaren ook 
sprake van een extra: de kennis en kunde van vuur. 

 

De basis hiervan wordt reeds gevormd bij de zeewelpen. Tijdens hun 
scoutsjaar leren ze de basistechnieken van het roeien zodat ze reeds 
hun eerste vaartochtjes kunnen maken. 
Het mag duidelijk zijn dat het in het belang van iedereen is dat zowel 
zeewelpen, zeeleeuwen, scheepsmakkers, verkenners en loodsen dit 
serieus nemen. Doorheen de jaren worden uiteraard kansen geboden 
om hierin te groeien. 

 
Kortom: er wordt van iedereen verwacht dat deze zaken gekend zijn op 
de boot. Deze kennis wordt ook getest en geëvalueerd. Elk kind houdt 
zelf een individueel diploma bij waar zijn/haar geslaagde onderdelen op 
zijn aangeduid. Als deze volledig is, verdien je een algemene badge die 
je op je trui kan naaien. 

 

Nog even dit: we zijn natuurlijk géén school, maar er wordt toch een 
‘kleine’ inzet verwacht. 



Klein vaarbewijs 
Bij de loodsen en leiding kan er gewerkt worden aan het behalen van 
een klein vaarbewijs. Dit bewijs, waarmee ze op de meeste 
binnenwateren met de meeste motoren mogen varen, is uiterst nuttig 
om leiding te worden. Meer hierover vind je op www.vaarbewijs.nl . 

 
 

 

Maandprogramma 
Maandelijks wordt er het maandprogramma op de website gezet. Er is 

geen papieren vlotje meer – behalve dit eerste Vlotje natuurlijk. Slechts 
enkelingen vroegen hier nog naar en zo besparen we heel wat papier en 

bomen. (Als er iemand van jullie geen computer heeft, laat dan iets 
weten aan je leiding die dit voor jou kan uitprinten.) 

Alle extra praktische informatie zal op tijd meegedeeld worden op de 
website en uitgedeeld worden in de formatie. 

http://www.vaarbewijs.nl/


OZEE 

Naast onze leidingsgroep wordt de groep ondersteund door en ploeg 
enthousiaste ouders, oudleiding en sympathisanten. Het Ozéé van onze 
zeescouts is steeds op zoek naar toffe, enthousiaste mensen die de 
groep een warm hart toedragen; 

- enthousiastelingen, die een handje willen toesteken bij 
activiteiten en/of feesten van de groep; 

- om de verbondenheid tussen leden en ouders te versterken en 
ervoor te zorgen dat onze groep financieel gezond kan blijven. 

Voel je je geroepen om een handje toe te steken? Bel gerust iemand 
van het Ozéé (nummer vooraan in het boekje, onder de leiding). 

 

Daarnaast willen we graag voor sommige activiteiten occasioneel 
beroep doen op de hulp van enkele ‘helpende handen’. Dit betekent dat 
je geen vast engagement opneemt binnen het team van medewerkers, 
maar dat je graag een handje toesteekt op speciaal verzoek. Uiteraard 
mag je je hiervoor ook steeds aanbieden bij iemand van de leiding. 

 

 

WEBSITE 

Onze groep heeft de route naar de elektronische snelweg gevonden. 
Surf gerust eens naar www.zeescoutstoxandria.be en ontdek de virtuele 

versie van de Kempische zeescouts. Op deze website vind je foto’s, de 
kalender, nieuws, info over de boten en allerhande praktische 

informatie. 
 

Liken op FACEBOOK? Zoek op ‘Zeescouting Toxandria’ 
Volgen op Instagram? Zoek op ‘zeescouts_toxandria’ 

http://www.zeescoutstoxandria.be/


OPENING VAARSEIZOEN 

De opening van het vaarseizoen is een echte traditie binnen 
zeescouting. Hierbij wordt het moment ingeluid dat iedereen terug het 
water op mak. Van zeehond tot leiding, iedereen is paraat om dit 
feestelijke gebeuren mee te vieren. 

 

BELOFTE 

Het is de bedoeling dat iedere nieuwe scout zijn of haar belofte aflegt, 
ergens in het begin van het scoutsjaar. Ook zij die reeds een belofte 
hebben afgelegd, dienen deze elk jaar te vernieuwen. Op deze manier 
tonen zij waar het in (zee)scouts echt om draait en nemen zij het 
engagement om zich hiervoor weer een jaartje met volle goesting te 
geven. 



Scouting? 
Met dit motto gaan we dit jaar opnieuw aan de slag! Want natuurlijk, 
engagement en inzet is elk jaar volop aanwezig. 
Helaas komt er aan alle mooie liedjes ook een einde. Dit jaar zijn er 9 
personen gestopt van onze trouwe leidingsploeg. Na jarenlange inzet, 
waarvoor we hen erg dankbaar zijn, varen zij een andere koers uit.  
Natuurlijk kunnen we dit niet aan ons laten voorbijgaan zonder ze op 
onze eigen scoutse manier een bedankje toe te sturen. 
Daarom roepen we met zijn allen: 

D…A…N…K…U… 
DANKUUUUU! 

Een welgemeend dankwoordje voor alle leiding die wekelijks klaarstond 
om hun leden een pracht van een vrije tijd te bezorgen. 

 
Caitlin – Sarah – Lotte – Annabelle – Nuno – Robin – Xander – Veronica – Elise 
 
Dankuwel! 
 
Hopelijk zien we jullie nog vaak op de scouts verschijnen! 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEESCOUTS, RECHT DOOR … ZEE! 


