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Dag beste scoutsvrienden en vriendinnen.  

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Maar eerst en vooral kijken we nog 
één keertje achterom naar het fantastische zomerkamp dat we gehad 
hebben. Het prachtige weer, de onvergetelijke activiteiten en de hechte 
vriendschappen nemen we hopelijk mee met de start van ons nieuwe jaar.  

Sommige zetten hun eerste stapjes in een nieuwe tak, sommigen nemen nu 
de oudste rol in en andere beginnen als kersverse leiding. Eén ding hebben 
we allemaal gemeen: WE HEBBEN SUPER VEEL ZIN IN HET NIEUWE JAAR!! 

De vakantie is misschien voorbij, maar dit betekent wel dat je weer elke 
zaterdag naar de scouts kan komen. JEEEEEEEJ!!! Jullie kersverse 
leidingsploeg is weer een beetje door elkaar geschud en staat te popelen om 
aan het nieuwe jaar te beginnen. Alle batterijen zijn weer opgeladen dus we 
lopen allemaal weer over van energie, klaar om jullie een fantastische tijd te 
geven.  

Alle zeehonden, zeewelpen, zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners, 
loodsen en akazee worden op zaterdag 4 september om 14.00u verwacht 
aan het Frac. Voor zover wij weten staat het nog steeds waar het altijd 
stond, maar mocht het de eerste keer zijn voor jou dan staat er een 
wegbeschrijving verder in dit boekje. Na een gezamenlijke formatie zal per 
tak de namiddag gevuld worden met een superformidastischmegaleuke 
activiteit. We sluiten af om 17.00u, hopelijk vol (figuurlijk) vuurwerk, 
eveneens aan het Frac.  

Met dit boekje hopen we een antwoord te geven op al jullie vragen. Mocht 
er toch nog iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met iemand 
van de leiding. Al onze gegevens kan je hieronder terugvinden.  

Veel leesplezier en tot gauw! 

 
 
 
 
 
 
  



Scoutskalender 
2021-2022 

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

25 – 27 september                       planningsweekend voor de leiding 

22 oktober                                     dag van de jeugdbeweging 

6 november                                 belofte  

13 november                                financiële actie 1  

13 november                                eetavond 

4 december                                   Sinterklaas 

12 februari   Fracfest  

…                                                    winterwandeling 

…                                                 Leidingswissel 

26 februari                                      Man Overboord fuif 

18, 19 en 20 maart                      Zeescoutscongres 

7, 8 en 9 mei                                 Blauwe Wimpel 

2 of 16 april                                  Opening Vaarseizoen  

2-4 april of 8-10 april                     paasweekend voor iedereen 

14 mei                                             financiële actie 2 

25 juni                                             Bak- en Braadfeest 

25 juni                                              groepsuitstap  

15 juli                                            camion inladen 

16-19 juli                                      voorwacht 

20-30 juli                                     kamp ZLW, SMK, ZVK en LDS (NL, Brouweshaven) 

23-30 juli                                      kamp ZHD en ZWP (NL, Brouwershaven) 

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! (2014-2015) 
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! (2012-2013) 
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! (2010-2011) 
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! (2008-2009)  
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! (2006-2007) 
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 (2005) 
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! (2010-2015) 
Met veel trots willen we onze nieuwe tak, de 
Akazee voorstellen. Deze tak is speciaal opgericht 
voor kinderen met een fysieke en mentale 
beperking tussen de 6 en 12 jaar. Zij zullen om de 
twee weken 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 

Amber Van Regenmortel - TAVI 
+32 479 46 21 76 

Ward Verschueren  
+32 491 02 19 25 

ZEEHONDEN zeehonden@zeescoutstoxandria.be 

Lina Geusens – LIMMER 
+32 497 75 52 26 

 

ZEEWELPEN zeewelpen@zeescoutstoxandria.be 

Khadja Mira Chody – SONA 
+32 498 54 54 44 

ZEELEEUWEN zeeleeuwen@zeescoutstoxandria.be 

Elise Kox 
+32 491 99 40 45 
 

SCHEEPSMAKKERS scheepsmakkers@zeescoutstoxandria.be 

Pieter Janssen 
+32 476 03 24 63 

 

ZEEVERKENNERS zeeverkenners@zeescoutstoxandria.be 

Caitlin Proost 
+32 470 98 53 86 

 

LOODSEN loodsen@zeescoutstoxandria.be 

Xander Geerts 
+32 472 39 55 09 

 

 

AKAZEE  akazee@zeescoutstoxandria.be 

Vibe Seuntjens  
+32 478 54 46 39 

 

 

 

 



OZEE  vanderhaeghen.daniel@gmail.com 

Daniel Vanderhaeghen 
+32 477 23 23 97 

 

VERHUUR verhuur@zeescoutstoxandria.be 

Michelle Lenaerts – MATKA  
0486 88 99 70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Leidingsvoorstelling en 
maandprogramma 
september. 
Hieronder vinden jullie per tak de leidingsploeg en 
het maandprogramma voor september.  
We beginnen natuurlijk met de zeehondjes. 
 

Zeehonden. 
 
Dit is Limmer. Limmer is een superlieve leidster met al heel wat 
ervaring. Dit wordt al haar derde jaar leiding waarvan twee jaar 
bij de Zeehondjes! Ze is erg lenig en een echte mamafiguur! Ook 
is ze super moedig en gaat ze elke uitdaging aan! Moedig, lenig 
en een mamafiguur? Dat kan niemand anders zijn dan Elastigirl!! 
Met een superheldin aan onze zijde, kan het natuurlijk niet 
anders dan een geweldig jaar vol avontuur worden! 

 
Copper is net zoals Flynn Rider is hele slimme 
jongen, die echt van heel veel avontuur houdt. Hij is 
super grappig en zal jullie altijd aan het lachen 
brengen. Copper is een actieve en sportieve jongen, 
dus hij kijkt er al naar uit om elke zaterdag veel met 
jullie te spelen. Net zoals Flynn is Copper wel een 
deugniet en durft hij al wel eens zeehondjes te 
plagen. Hij kijkt er dus al ontzettend hard naar uit! 
 



 
 
 

Onze volgende leidster is Matkah, dit is al haar tweede 
jaar bij de zeehondjes! Net zoals Jane, van de film Tarzan, 
is zij een echte mama. Jane beschermd alle aapjes en 
doet er alles aan om ze veilig te houden! Net zoals dat 
Matkah de aapjes, eeeeh zeehondjes, ook altijd goed zal 
opvangen. Verder kan Matkah heel goed luisteren, ze 
staat altijd klaar met een luisterend oor! Net zoals Jane 
zich thuis voelt bij de gorilla’s, voelt Matkah zich ook op 
haar best bij de zeehondjes. Ze kijkt ernaar uit om weer 
een heel jaar vol plezier te beleven!  

 

Mag ik een daverend applaus, want maak kennis 
met Vuurdans! De vrolijke en genietende Vuurdans 
zal iedereen een lach op z’n gezicht brengen. Net 
zoals Assepoester, zal ze je meenemen op avontuur 
en zal ze je oren zegenen met haar mooie 
zangtalenten. Ze zal iedereen met open armen 
verwelkomen en altijd klaarstaan waar nodig. Ze 
heeft er ontzettend veel zin in!  

 

 

 
Deze stoere held herkennen jullie misschien al: Zeevang is weer van de partij! Hij lijkt een 
beetje op Kristoff, je weet wel, die met zijn 
rendier in Frozen. Kristoff werd opgevoed door 
kleine trollen, misschien dat Zeevang daardoor 
zo van zeehondjes houdt? Hij is de rustigste van 
ons allemaal, maar dat wil niet zeggen dat hij 
niet graag zeehondjes plaagt. Kristoff zingt af en 
toe wel eens ‘dieren zijn beter dan mensen’ en 
Zeevang denkt daar ook zo over! Met zijn 
blonde haren, grote glimlach, liefde voor dieren 
en een stevige portie mopjes staat Kristoff, ik 
bedoel Zeevang, weer helemaal klaar om er in 
te vliegen dit jaar!! 



 

 

Als laatste hebben we een hele 
avontuurlijke en megasterke leider net 
zoals Tarzan! Met Zaharof kan je altijd 
leuk ravotten. Ook is Zaharof een hele 
behulpzame en lieve jongen. Als er iets 
is, kan je altijd bij hem terecht. Hij 
staat altijd klaar om jullie meteen te 
helpen. Ook voor Zaharof is het zijn 
tweede jaar bij de zeehondjes, dus hij 
heeft al heel wat ervaring. Hij heeft er 
alvast super veel zin in!  

 



Weten jullie het nog? Om al eens te oefenen, mogen jullie proberen de juiste leiding bij 
de passende Disney-figuur te plaatsen! Succes! 

MATKAH   
 

LIMMER 
 

 
 

ZEEVANG  
 

ZAHAROF  
 

VUURDANS  
 

COPPER  
 



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

Hey zeehondjes! Vandaag start een nieuw scoutsjaar. Voor sommige van jullie, jullie 
eerste jaar, voor andere hun tweede jaar. Eindelijk, na twee maanden is het tijd dat we er 
(terug) invliegen. We hopen erop om veel nieuwe gezichten te ontvangen. Om jullie dus 
te leren kennen, spelen we vandaag een kennismakingsspel.  

We zien jullie om 14 uur aan het Frac! (Slachthuisstraat 15C).  

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

Vandaag gaan we een megacool bosspel spelen dat jullie zeker niet willen missen. 
Hopelijk hebben jullie allemaal zin in een heus avontuur want dat zal het zeker zijn. We 
spreken weer af op onze vertrouwde locatie, het FRAC.  

18 september: Pleinspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag houden we het old-school en spelen we pleinspelletjes. Jullie zullen erachter 
komen wat pang-pang, ninja en dikke Berta wel niet allemaal is. Hopelijk zijn jullie dus 
klaar voor een goed gevulde namiddag met ontzettend veel plezier! 

25 september: TNV van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Om jullie klaar te stomen voor de rest van het jaar, gaan wij alvast op een paar dingen 
oefenen. Jullie gaan leren je das te knopen, veters te strikken en je slaapzak in te pakken. 
Ook gaan jullie leren wat we allemaal doen voor het eten op kamp. Zo kunnen jullie een 
goed scoutsjaar starten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Limmer (Lina) +32 497 75 52 26  



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

…de leiding dit wel terug een beetje spannend vindt? 

…je deze kleurplaat ook nog mag inkleuren?  

 



 
 

Zeewelpen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baloe is het gezondste snackje in de rij. Hij zit 
boordevol vitaminen die hem zo sterk en sportief 
maken. Baloe bevat ook de nodige energie om elke 
zaterdag voor jullie paraat te staan. Hij durft soms een 
beetje gek te doen, maar hij kan je hier altijd mee laten 
lachen. Als je iets nieuw wil leren, moet je bij Baloe de 

beer zijn (want als je van beren leren kan…  ). Baloe 
is echter geen groentje meer bij de welpen, dit is 
namelijk al zijn derde jaar leiding bij deze tak.  

Dit is Bagheera. Een beetje krokant 
van buiten, maar lekker smeuïg van 
binnen. Deze enthousiaste 
vleeskroket is zeer gepassioneerd in 
wat hij doet. Verder is hij ook heel 
ijverig en fanatiek. Dit alles maakt dat 
jullie samen met Bagheera een jaar 
om nooit te vergeten gaan beleven.  

Deze lieve chicken nugget, genaamd Sona, is het 
favoriete snackje van iedereen! Sona is dit jaar jullie 
takleiding, maar ook nog zoveel meer! Ze is een 
speelvogel met altijd een lach op haar gezicht. Ze 
maakt de leukste spellen en heeft de creatiefste 
ideeën. Ze heeft veel hobby’s, maar de scouts is echt 
wel haar favoriet. Elke week kijkt ze er heel 
enthousiast naar uit om op zaterdag naar de scouts te 
gaan en elke zaterdagavond is ze weer verdrietig dat 
ze weer een week moet wachten.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stoere bitterbal, genaamd Marala, is dit jaar ook 
van de partij! 

Marala is dit jaar een van de EHBO-verantwoordelijken 
van de leidingsploeg. Ze is voor het eerste jaar leiding, 
maar dat wil niets zeggen. Marala is een vrouw met 
(bitter)ballen, een echte stoere griet met een klein 
hartje. Ook zij zal zich dit jaar volop inzetten om jullie 
een leuke tijd te bezorgen en om jullie onvergetelijke 
momenten te laten beleven. 

Tavi is een heel geliefd persoon, net zoals 
deze gehaktballetjes (iedereen vindt dit 

wel lekker  ). Ze staat altijd paraat voor 
iedereen en komt je tegemoet als je 
ergens mee zit. Ze is een echt luisterend 
oor dus je kan alles tegen haar zeggen. 
Tavi is altijd goed gezind en wil dit een 
heel leuk jaar maken. Zij heeft er alvast 
heel veel zin in! 

Jacala vergelijken we wel eens met een ribbetje 
omdat een ribbetje altijd wel kan smaken en je 
hem op verschillende wijzen kan klaarmaken. In 
dit geval is ons ribbetje sportief en vriendelijk. 
Jacala is ook niet vies van zijn handen vuil te 
maken. Over het algemeen valt hij wel in de 
smaak bij iedereen, maar dat gaan jullie dit jaar 
nog wel merken.  

Deze Mora lucifer heeft net zoals Shere Khan een 

rode bovenkant   (hij is namelijk ros). Shere 
Khan is net zoals deze frituursnack pittig en zal 
dus altijd vol enthousiasme meedoen met de 
spelletjes. Als er iets is kan je altijd bij hem 
terecht, want hij is net zoals de snack krokant aan 
de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Dit is 
zijn eerste jaar als leiding maar hij heeft er alvast 
heel veel zin in. 



 
 

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

Een nieuw scoutsjaar betekent veel nieuwe gezichtjes in de tak. Vandaag gaan we een leuk spel 
spelen om elkaar beter te leren kennen zodat we samen er een fantastisch jaar van kunnen 
maken!  

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

Een echte scoutsactiviteit zoals een bosspel mag zeker niet ontbreken. 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.  

18 september: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Warm die armspiertjes maar op, want het is weer tijd om te gaan roeien! We spreken dus af aan 
de Mellevijver. Vergeet zeker geen waterschoentjes, handdoek, drinkbus en eventueel propere 
kledij mee te nemen. 

25 september: Kaasboerenspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Wat het kaasboerenspel exact inhoudt, gaan we nog niet verklappen. We kunnen al wel 

vertellen dat het met kaas en boeren te maken heeft   . Naar de activiteit komen, is dus de 
boodschap!   

 

 

 

 

 

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

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

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

…Shere Khan, Marala en Jacala aan hun eerste jaar als leiding beginnen?  

…jullie deze kleurplaat (volgende pagina) mooi kunnen inkleuren in afwachting op het nieuwe 
scoutsjaar? 



 
 

 

 



 
 

Zeeleeuwen 
TADAAAA, hier stellen wij jullie voor aan jullie fantastische leidingsploeg, maar… we gaan onze identiteit 
niet zo makkelijk weggeven. Kunnen jullie raden welke totem bij welke leiding hoort? En kunnen jullie ook 
die schattige snoetjes koppelen aan de juiste knappe koppen helemaal onderaan? Op deze manier leren 
jullie ons al een beetje kennen. We zijn benieuwd of dit jullie lukt, vul de tabel op de laatste leeuwenpagina 
in (en niet te snel spieken in de oplossingen he!). 

       

A. Zorgeloze Bibic 

Deze knappe en intelligente 
aaseter is een forse 
weidevogel. Hij is bijzonder 
waakzaam en cool. Hij 
verdedigt zijn broedplaats 
echt heel moedig, soms zelfs 
stoutmoedig. Bij spelletjes is 
hij zeer competitief. Bij 
gevaar veinst de Kievit een 
gebroken vleugel en probeert 
hij zo een naderend roofdier 
weg te lokken bij de lieve 
leden. De Kievit is heel 
sociaal, kan je goed 
vasthouden bij mierenhoop 
en heeft gemeenschapszin. 
Hij heeft een langzame vlucht. 
Bovendien kan hij ook 
acrobatische trucjes uithalen 
in de lucht, zoals een backflip. 

B. Guitig Winterkoninkje 

Het Winterkoninkje is de baas 
van het vogelrijk. Hij  is een 
opgewekte en blijmoedige 
zangvogel die enorm hoge 
tonen kan halen en prachtig 
kan zingen. Hij is erg energiek, 
en kan deze energie goed 
kwijt bij de leden. Bovendien 
is hij ook behendig, snel en 
stoutmoedig. Hij houdt ervan 
om leden voor de gek te 
houden en uit te dagen. Het 
winterkoninkje is soms wel 
een grote angsthaas, maar 
verliest zelden zijn vrolijke 
stemming en zelfs in volle 
winter zingt het alsof het 
lente is. Raar maar waar heeft 
hij het altijd koud, dus hij 
staat altijd open voor een 
lekker warme knuffel. Hij 
houdt heel erg veel van wat 
wildere spelletjes zoals 
rappertje of hugo de 
bokrijder. Hij gaat weinig 
uitdagingen uit de weg. Een 
goede groepssfeer is enorm 
belangrijk voor hem. Hij is 
helemaal klaar voor een jaar 
vol met domme acties, 
stommiteiten, heel grappige 
momenten en vooral om de 
leden is goed plagen! 

C. Doordachte Rayador 

Deze mooie zeevogel leeft in 
grote kolonies en is graag in 
het bijzijn van de groep. Hij is 
ordelijk en werkt vaak samen 
met soortgenoten. In geval 
van nood of moeilijkheden 
staat de Rayador steeds klaar 
voor anderen en laat hij ze 
nooit in de steek. De vogel is 
steeds eerlijk, al is hij soms 
niet vies van een gek verhaal 
of leugentje om de 
zeeleeuwen wat voor de gek 
te houden. Af en toe stelt de 
Rayador kalmte wel op prijs 
en als er onrust of gevaar 
dreigt verhuist zijn kolonie zo 
vlug mogelijk om de rust te 
herstellen. Een leuke wellness 
activiteit of een avond 
blackbox vindt de vogel dan 
ook heel leuk om te doen. 
Maar buiten deze rustige 
activiteiten kan de Rayador 
zich ook helemaal uitleven 
met zijn favoriete spelletjes 
en activiteiten zoals : honkbal, 
waterspelletjes, mierenhoop 
en vlaggenroof. 



 
 

       

    

 

 

 

 

D. Krachtige Impala 

Deze antilopesoort is een 
uiterst enthousiast, actief  en 
geweldig dier. Het leeft in 
open vlakten of in licht 
beboste gebieden, het liefst 
van al in de nabijheid van 
water. Van wilde (water)-
spelletjes en zeilen is hij niet 
bang. De impala heeft een 
natuurlijke elegantie. Hij is 
slank, wendbaar en lenig, en 
daarom altijd te vinden voor 
een partijtje limbo. Ook heeft 
dit dier erg goede zintuigen, 
de leden kunnen achter zijn 
rug niets uitspoken zonder 
dat dit dier het door heeft. De 
impala is  snel en competitief, 
oppassen geblazen dus. 
Bovendien is deze antilope 
heel sociaal en leeft het in 
kuddeverband. Hij is nergens 
liever dan bij de leden. Ten 
slotte houdt de impala enorm 
veel van babbelen, dus als je 
iets te vertellen hebt, dan 
weet je waar je moet zijn! 

E. Zachtzinnige Waterwolf 

Deze grote zoetwatervis is 
verstandig, zeer intelligent en 
soms een beetje brutaal 
tijdens spelletjes. Hij is een 
roofvis die met veel energie 
voor de dag kan komen als hij 
niet te moe is. Wanneer de 
waterwolf niet bedreigd 
wordt door stoute leden, is hij 
rustig en kalm. Hij is heel 
vriendelijk en vreedzaam, 
maar heeft het af en toe 
moeilijk met concurrentie van 
soortgenoten en sterkere 
medeleiding . De Waterwolf is 
zelfverzekerd en alert. Deze 
mysterieuze knappe vis is een 
expert in camouflage en 
verrassing. Hij kan ook heel 
goed zeilen, al hebben 
sommigen daar gek genoeg 
hun twijfels over. 

F. Inschikkelijke Karakara 

Dit leuke nachtdier kan zich 
geruisloos en heel snel 
voorbij leden bewegen. De 
bewegingen van dit kleine 
hert zijn zeer lieftallig en 
behendig, hierdoor glipt hij zo 
uit de handen van de dikke 
berta. De Karakara heeft goed 
ontwikkelde zintuigen die hij 
gebruikt om zijn vijanden snel 
mee te vinden. Hij is heel chill, 
voorzichtig en zachtmoedig. 
De karaka is vriendelijk maar 
competitief en heeft veel zin 
om de strijd in battles tegen 
de leden aan te gaan dit jaar. 

G. Petillante Perdix 

De Perdix is een kleine maar sterke veldhoen. Hij komt op voor de kleinere van zijn soort maar verbied 
ze om gekke TikTok dansjes te doen. De Perdix is meestal zeer competitief, maar kan ook zeer lui zijn. 
Hij leeft graag in groepen en neemt ook vaak de leiding. Bij spelletjes als ontrouwe echtgenoot en 
zwarte voetbal komt de Perdix zijn ware competitieve aard tevoorschijn. 
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Maandprogramma SEPTEMBER 2021 

4 september: Het mega coole kennismakingsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Woohooow, het scoutsjaar is weer begonnen!! Jullie leiding is MEGA enthousiast en heeft er 
zóóó veel zin in. Wat niet mag ontbreken op zo’n eerste dag, zijn de kennismakingsspelletjes 
natuurlijk. We gaan back to the basics, laat het zeehondje in jullie nog maar eens terug naar 
boven komen voor deze pleinspelletjes (in thema natuurlijk). We kijken er naar uit om jullie 
allemaal te leren kennen. We verwachten jullie om 14u aan onze lokalen (Frac), tot dan! 

 

11 september: Mega-Monopoly van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

“Ga rechtstreeks naar de gevangenis, ga niet langs start, u ontvangt geen geld.” Die zin kennen 
we allemaal wel, het staat op een kaartje dat we niet graag trekken tijdens… jaja, MONOPOLY. 
Vandaag zullen we zien wie de beste businessmannen of -vrouwen onder ons zijn. Wie zal de 
meeste straten kunnen veroveren, wie zal het meeste geld in bezit hebben? Dat zullen we 
zaterdag ontdekken, be there!  

 

18 september: Memory-Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag spelen we een super graaf spel. Niet de basic stratego die we allemaal al zo vaak 
gespeeld hebben, we voegen er iets extra aan toe deze keer. Wil je weten hoe dat in z’n werk 
zal gaan? Dan zal je moeten komen natuurlijk. Ik zal al één ding verklappen, smeer die beentjes 
alvast goed in, want je gaat niet stil moeten zitten. Seeyaaa Saturday!!  

 

25 september: Grote Zeeslag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Plons? of BOEM! Vandaag zullen er veel schepen ten onder gaan. Maak jullie alvast klaar voor 
de grootste zeeslag in eeuwen. Alleen het team met het meeste doorzettingsvermogen zal deze 
dag overleven. Hoe spannend! Wij zijn alvast benieuwd naar wie er gaat winnen, tot dan lieve 
leeuwtjes :)  

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Elise (+32 491 99 40 45)  



 
 

WIST JE DAT… 
… JULLIE DE ALLERLEUKSTE LEIDINGSPLOEG HEBBEN DIT JAAR 

…JULLIE LEIDINGSPLOEG MEGA GEWELDIG COOL IS 

…JULLIE FANTASTISCHE LEIDINGSPLOEG ENORM VEEL ZIN HEEFT IN DIT JAAR 

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

…hier nog enkele andere toffe weetjes volgen 

… als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

…Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

…de Kolibrie achteruit kan vliegen? 

…de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

…dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

…een slak drie jaar kan slapen? 

…een worm maar liefst 10 harten heeft? 

…olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 

…de leiding uitkijkt naar zaterdag, en hoopt dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn 

 

 

  



 
 

 

 
 

Pieter 
Deze snack is de oppersnack der snacks: De curryworst aka Pieter. Pieter 
heeft ondertussen al een hoop ervaring en kijkt er enorm naar uit om ook dit 
jaar weer veel plezier te beleven met jullie. Naast leider van de zeescouts is 
Pieter ook een bekende Dj en een topdarter. Hou je maar vast, want het 
wordt een topjaar met deze kwast. 

 

 

 

Michiel 

De bitterbal is een gefrituurd klein (vlees)ragoutballetje van zo’n 
3 à 5 cm in doorsnee, het is in feite een kleine ronde versie van 
de vleeskroket. Net zoals deze snack het best genoten wordt bij 
een lekkere saus, is deze leiding het best te genieten in 
combinatie met onze boten op het water. Deze leiding kan er 
wat hard uitzien, maar heeft een zacht karakter, net zoals de 
bitterbal zeer smeuïg is langs de binnenkant. Al lijkt de bitterbal 
maar een gewone frituursnack, geen enkel frituurbezoek is 
compleet zonder te kunnen genieten van dit zalige balletje!  

 

Annabelle 

Geen vlees voor deze dame, doe voor haar maar een diervriendelijk 
snackje dat haar honger kan stillen. Annabelle is een frisse wind die deze 
leidingsploeg met liefde komt versterken. Ze is helemaal klaar voor een 
scoutsjaar vol uitdagingen en veel zeilactiviteiten. Daarnaast is groen 
haar lievelingskleur dat symbool staat voor de sprankelende natuur. Ze 
kan niet wachten om jullie te ontmoeten! 

 
 

 

 

 

 



 
 

Wies 

Dit snackje is wel iets heel speciaals. Namelijk de midlife special. De 
Wies is een heel open persoon. Hij zorgt altijd voor sfeer en ambiance, 
net zoals de midlife special (opengebroken kroketje gevuld met 
smarties of M&M’s). Je weet nooit wat je van hem kan verwachten. 
Misschien zit er wel een verrassing bij zoals een broodje met een 
augurk tussen en dan nog afgewerkt met een toef mayo. Deze snack is 
wel enkel aan te raden in de periode van januari tot juli. Helaas zullen 
jullie de Wies pas leren kennen vanaf januari omdat hij op Erasmus is. 

 

 

Hanne 

Iedereen houdt van deze classic, de smaak-en sfeermaker van elk 
feestje! Met haar zachte en smaakvolle karakter, zorgt Hanne voor de 
extra toets van zachtmoedigheid en openhartigheid binnen de 
leidingsgroep. De epische combinatie met haar zoetzure makkers leidt 
tot een fantastisch scoutsjaar.  

 
 

 

Mathis 

Vervolgens gaan we verder met Mathis. Deze onvervalste 
berenpoot heeft een grote passie voor zeilen. Dus maak je borst 
al maar nat, want Mathis zal jullie dit jaar zijn tips en tricks 
meegeven. Naast zijn liefde voor zeilen, houdt hij heel erg veel 
van zijn allerliefste hondje Babouh. Mathis is een beer van een 
vent, maar hij heeft een klein hartje. Hij is er helemaal klaar voor  

 
 

Sarah 

Deze chick is overal in de weer. Sarah heeft alvast veel zin om 
er samen met jullie een topjaar van te maken! Ze heeft echte 
vleugels om zo snel mogelijk naar je toe te vliegen als je met 
iets zit. Ze eet graag pizza maar frietjes maken haar ook 
gelukkig. Verder is blauw haar lievelingskleur, een echte 
zeescout dus! 



 
 

 
 

Thibault 

Thibault is klaar voor het nieuwe scoutsjaar bij de scheepsmakkers. 
Hij staat te springen om zijn zeilkennis met jullie te kunnen delen. Als 
Thibault erbij is, is er plezier verzekerd. Hij maakt graag een praatje 
met elk lid van de scouts en voor eens goed zot te doen is hij er als de 
kippen bij … 

 
 
 
 
 
 
 

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

Rarara wie is jullie leiding dit jaar? Wie zijn de mensen achter de overheerlijke frituursnacks? 
Dat gaan jullie vandaag ontdekken. Natuurlijk kunnen jullie ook al jullie vriendjes en 
vriendinnetjes zien/meenemen. Hopelijk hebben jullie veel zin om terug naar de scouts te 
komen! 

11 september: Strategoooo van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Go Go Go Go, Het bosspel der bosspelen staat vandaag op het programma. Twee teams, twee 
vlaggen en een heleboel personages. Welk team komt hier als beste uit! Kom af en bepaal wie 
de strijd wint! Btw. Voor diegene die niet weten waarover ik spreek. Het is natuurlijk stratego- 
Go-Go-Go! 

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

Het jaar is nog maar net begonnen en jullie leiding heeft al een verrassingsactiviteit. Kom zeker 
af om te kijken wat de verrassing is!  

25 september: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark  

De leiding heeft planningsweekend, dus lekker veel vergaderen. Hierdoor hebben ze geen tijd 
om een spel te maken. We gaan daarom lekker zwemmen in het zwembad van Turnhout. 
Vergeet geen 4 euro voor de inkom. :)) 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Pieter (0476032491) 



 
 

WIST JE DAT… 
… de aarde rond is? 

… jullie leiding de beste is? 

… je met 1 sok niets bent? 

… er nog meer wist je datjes staan op volgende site https://www.detop100.nl/  

 



 
 

zeeverkenners 
Leiding 1: Zijn zomers brengt hij door op de groenten- en fruitafdeling tussen de aardbeien van de 
Hoogstraatse veiling of toch in de buurt ervan. Of zijn droombestemming Mexico is, weet ik niet 
maar het gelijknamige spel is hem zeker niet onbekend. Als kind droomde hij ervan een 
zeemeermin te versieren, maar met zijn knappe weerwolfgedaante is dat niet zo simpel. Deze 
leiding is ………………. 

Leiding 2: Hij heeft een toet toet toeter op zijn, niet zo, waterscooter en daar toetert hij graag 
mee naar jou. Al rijdt hij liever met zijn Samoerai rond. Verder is hij een top wafel verkoper op de 
financiële actie dus tips kan je hem altijd vragen. Hij houdt van 
hottentottententententoonstellingen en draagt zorg voor onze tenten die hij soms met een 
dubbeldek bus naar de herstellingsdienst moet brengen. Hij staat even hevig als een rodeostier 
om aan dit nieuwe scoutsjaar te beginnen. Jullie ook? Zijn naam is …………… 

Leiding 3: Een echt feestbeest is ze niet, maar bij de kamelenrace is ze geen naaktslak. Haal alle 
toeters en ballonnen maar boven, want deze bomma begint aan haar 7de leiding jaar. Toen zij 4 
jaar oud was, was de Golfoorlog in Irak in volle gang. Haar naam is …………. 

Leiding 4: Hier alvast het grootste kippetje van de groep, genaamd …. Voor jullie een oude 
bekende die ervan houdt in een reuzenrad te zitten met een banaan in zijn broekzak. Wanneer hij 
niet bezig is met de scouts is hij bezig met het opblazen van fietsventielen. Daarnaast is het een 
handige Harry, maar aangezien een krultang geen gereedschap is, kan hij hier niks mee doen. Dit 
kippetje kennen we onder de naam ……………………. 

Leiding 5: Deze leiding zit in Leuven op kot in een bamboehutje. Hij of zij heeft dan ook geen zetel 
maar een boomstam als zitje. Ook zijn er geen stopcontacten aanwezig in zijn hutje, maar wel een 
bosmaaier. Rimpel rimpel rimpel deze leiding is simpel en wast dus ook zijn kledij met de hand en 
niet te vergeten met Ariel. Deze Robinson heet ……………. 

Leiding 6: Lieve …. doet niets liever dan in een slaapzak rond kruipen en te doen alsof ze een 
naaktslak is. Zo vind je  ze af en toe rondkruipend in haar dassenhol dat ze ontdekte tijdens haar 
vierde jaar als leiding. Ze zal een heuse reddingsboei zijn tijdens het nieuwe scoutsjaar. Deze griet 
heet …….. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Om het wat makkelijker te maken kan je op deze foto opzoek gaan naar ons. We staan er 

allemaal op    

 

 



 
 

4 september: kennismaking en influencerspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Woop woop het nieuwe scoutsjaar kan eindelijk beginnen! We vliegen er dan ook al 
stevig in met een zot influencerspel. Voor 1 keer kan je gsm van pas komen om de beste 
influencer van de verkenners te worden! Zo weten wij meteen wie hier de foto’s voor op 
onze socials kan maken of zotte tiktok’s kan verzinnen. Ook leren we jullie graag beter 
kennen door een korte maar krachtige kennismaking. Be there! 

11 september: 20 jaar 9/11 van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat een van de gruwelijkste aanslagen in de 
geschiedenis is gepleegd. 2 gekaapte vliegtuigen vlogen de WTC-torens in New York 
binnen. Een zwarte dag in de geschiedenis. Om deze dag niet te vergeten spelen we 
vandaag een bosspel in dit thema.  

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

Yes yes yes! De eerste keer zeilen dit jaar. We kiezen het ruime sop en frissen jullie zeil 
skills graag op zodat we er een spetterend zeiljaar van kunnen maken. Wat mag je zeker 
niet vergeten: handdoek, reservekledij, waterschoentjes, lunchpakket, drinken, 

zonnecrème of regenjas, 4-uurtje, jullie beste zeil skills en goed humeur    

25 september: Old school stratego van 14 uur tot 17 uur @ Frac 

Ben jij een bom? Of eerder de maarschalk? Een verkenner misschien? Kan jij als eerste 
het kamp binnen geraken? Vind jij als eerste de vlag? Krijg je hem tot in je eigen kamp? 
Heb jij de beste strategie? Kom het vandaag allemaal te weten. Als ik jou was, haalde ik 
de spelletjesdoos al boven en stelde ik mijn tactieken bij. Want alleen de beste overleven.  

Contactpersoon van de maand: Leiding 3   

WIST JE DAT… 
…leiding 1 er veel zin in heeft? 

…leiding 2 er veel zin in heeft? 

 …leiding 3 er veel zin in heeft? 

…leiding 4 er veel zin in heeft?  

…leiding 5 er veel zin in heeft? 

…leiding 6 er veel zin in heeft? 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Loodsen maandprogramma 



 
 

4 september: BBQ van 18 uur tot 21 uur @FRAC 

Voila, nu kunnen we er echt aan beginnen! Jullie loodsenjaar is eigenlijk al een maandje bezig, 
maar vanaf nu is het officieel! Jullie zijn loodsen en wij zijn loodsenbegeleiding! Vandaag gaan 
we een hele chille activiteit doen, namelijk een barbecue! Tijdens deze barbecue gaan we 
verschillende belangrijke dingen bespreken, maar we gaan ons vooral heel hard amuseren! 
Jullie moeten allemaal zelf voor je vleesjes of visjes of grasjes (voor de veggies) zorgen. Wat de 
groentjes en andere bijgerechtjes betreft, moeten jullie in onze superhandige facebookgroep 
maar even afspreken wie wat meeneemt.  
PS: We raden jullie ten zeerste aan om die avond niks meer te plannen, want wij zouden jullie na 21 uur graag 
voorstellen aan de rest van de leidingsploeg! Oftewel: ja, de loodsen mogen na een activiteit ook op het FRAC 
blijven hangen en dat is echt keigoed voor de sfeer, dus zeker doen!   

11 september: Zeilen van 12 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Vandaag is het al tijd voor de favoriete activiteit van Pieter! We gaan zeilen! We verzamelen om 
12 uur aan de Mellevijver om onze beste zeilskills te tonen aan de rest van de … Mellevijver. 
Vergeet geen waterschoentjes en blablabla, you know the drill!  
 

18 september: Verrassing 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 een originele Stratego vandaag? Hoe dan ook, wij zijn leuk, dus zeker 
komen!  
PS: We raden jullie ten zeerste aan om die avond niks meer te plannen, want wij zouden jullie na 17 uur graag 
voorstellen aan de rest van de leidingsploeg! Oftewel: ja, de loodsen mogen na een activiteit ook op het FRAC 
blijven hangen en dat is echt keigoed voor de sfeer, dus zeker doen!   

25 september: Nog een verrassing van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Zie 18 september voor meer info. PS: Neem vandaag wel zeker een fiets mee! 
PS: We raden jullie ten zeerste aan om die avond niks meer te plannen, want wij zouden jullie na 18 uur graag 
voorstellen aan de rest van de leidingsploeg! Oftewel: ja, de loodsen mogen na een activiteit ook op het FRAC 
blijven hangen en dat is echt keigoed voor de sfeer, dus zeker doen!   

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Takkie Xander (0472395509) 



 
 

WIST JE DAT… 
… de begeleiding echt absurd veel zin heeft in dit jaar? 

… er misschien nog wel iemand is die ons dit jaar regelmatig gaat komen helpen?  

… die persoon ook mee op onze reis mag?  

… BLIJVEN HANGEN ECHT HEEL NICE IS?  

… jullie uiteindelijk elke week gaan willen blijven hangen?  

… we in augustus al kei goed gewerkt hebben en al wel wat centjes hebben verdiend? 

… we nog wel heeeeeel veel centjes nodig hebben?  

… jullie begeleiding heel veel vertrouwen heeft in jullie?  

… Xander wel eens zaagt?  

… dictatoriale takkie in Pieters vriendenboekje naar Xander verwijst? 

… Xander uiteraard niet akkoord is met de twee bovenstaande regels? 

 



 
 

Akazee 

 
 

Vibe 
Elf Vibe is altijd goedgezind. Ze huppelt en springt 
vrolijk in het rond zoals een springbok. Dit is het 
totemdier van Vibe. Elfen eten net als mensen graag 
pasta. Het is dan ook haar lievelingseten. Ze maakt de 
lekkerste pasta van heel het elfenbos, omdat ze als 
geheim ingrediënt een snuifje magie gebruikt. Je zou 
denken dat elfen netjes eten, maar elf Vibe is een uitzondering. Ze schrokt haar eten het liefst 
zo snel mogelijk naar binnen. Dit bewijst ze al te graag tijdens een leuke freetquiz op de scouts. 
Ondanks haar gekke manier van eten heeft deze elf toch een hoge en gerespecteerde rang in 
het elfenbos. Na amper één jaar leiding te zijn, klimt ze in haar tweede jaar al naar de takleiding-
functie. De vampier en de weerwolf hebben veel vertrouwen in haar, want ze is standvastig. 
Standvastig is haar voortotem. Waar ze het meeste naar uitkijkt dit jaar is een originele old 
school stratego. Ze kan niet wachten om jullie betoverende snoetjes te leren kennen. 
 
To 
Deze bloeddorstige vampier kan je plezieren met een heerlijke kommetje bloedrode chili con 
carne. Dit is een een soort van Mexicaanse spaghettisaus met rijst en bonen. De ideale kleur 
voor een enge vampier. To houdt van in het duister sabbelen aan mensen en stukjes mens 
braden tijdens kooktocht. Dit is een scoutsactiviteit waarbij we samen koken op zelfgemaakt 
vuur en dit samen gezellig opeten. Vampiertje To kijkt ernaar uit om alle gloednieuwe akazee-
leden te leren kennen en uit te zoeken hoe we deze de scoutstijd van hun leven kunnen geven. 
To begint haar eerste leidingsrimpels al te krijgen. Ze start namelijk al aan haar derde scoutsjaar. 
Als je ze vrolijk hoort fluiten, komt dat doordat deze vampier een parkiet heeft als totem. Haar 
voortotem is extravert. Dit betekent dat ze heel graag praat met mensen en duidelijk toont wat 
ze voelt. Jullie gaan deze vampier dus snel leren kennen! Hopelijk durven jullie met haar te 
praten. 
 
Lotte 
Deze enge weerwolf is de oudste van de drie leiding. Ze begint namelijk al aan haar zevende jaar 
in de Zeescouts als leiding! Ze zit dus boordevol ervaring en heeft enorm veel energie en 
goesting om er dit scoutsjaar weer in te vliegen. De totem van Lotte is toegewijde panda. Net 
zoals een weerwolf is de panda heel actief in de nacht. Maar ook al is een weerwolf vooral actief 
in de nacht, voor een ijsje is Lotte altijd wakker te krijgen! Lotte heeft enorm veel zin om jullie te 
leren kennen en om samen zotte dingen te doen. Ook al lijkt Lotte als weerwolf heel erg eng, ze 
is een superlieve leiding en zal goed voor jullie zorgen. Maar Lotte is niet alleen lief, ze is ook 
nog eens enorm stoer! Ze knutselt graag zwaarden om daar dan mee te spelen, dat zullen we 
dus zeker nog doen dit jaar. 
 
 
 
 



 
 

Kan jij de juiste eigenschap aan de juiste leiding koppelen? 
 

  Knutselt graag zwaarden 

 

 

 

Gaat graag op kooktocht 

 

Speelt graag freetquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vibe ∙ 

 
 
 
To ∙ 
 

 

 
 
Lotte ∙ 
 

 



 
 

4 september: Schattenzoektocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Voor onze allereerste activiteit van dit scoutsjaar gaan wij op schattenzoektocht! Uiteraard 
nemen we terwijl de tijd om elkaar en de leiding wat beter te leren kennen. Jullie leiding heeft 
er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

18 september: Een tegen allen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag spelen we een grote eén tegen allen in het thema nachtwacht! Maar wat betekent dat 
een één tegen allen? We winnen vandaag in groep. We zorgen er samen voor dat verschillende 
nachtwachtopdrachtjes tot een goed einde worden gebracht! Kom jij ons helpen? 

 
 

 

 

Contactpersoon van de maand: Vibe 0478 54 46 39 

 

WIST JE DAT… 
… jullie leiding kei veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar? 

… de akazeetak nieuw is vanaf dit jaar?  

… het op 4 september wereld baarddag is? 

…de grootste Legotoren ooit gemaakt 30,22 meter 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 4 september 2021 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.  
 
 
  



 
 

De uniformprijzen 
 
Blauwe T-shirt ZS kids  7-8/9-11/11-14  € 12,00 
Blauwe T-shirt   S-M-L-XL   € 14,00 
 
Korte broek ZS kids  6 tot 18   € 33,00 
Korte broek ZS   38 tot 54   € 40,00 
 
Welpenpet ZS   52 tot 59   € 17,50 
Mag niet in de wasmachine: krimpt! Maat = meet het hoofd en tel er 1 bij. 
 
Welpentrui    6 tot 16   € 42,00 
ZHD-ZWP-ZLW 
 
Zeescoutstrui   XXS tot XXXL   € 67,00 
SMK-ZVK-LDS-ZSL 
 
Gele das     /   € 3,00 
 
 
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) 

 

 
 

 



 
 

‘Dromenland in zicht’ 
Het jaarthema voor het nieuwe scoutsjaar is ‘Dromenland in zicht’! Dit 
jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons 
eigen dromenland. Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden 
randje van scouting. Geen enkele fantasie, droom of knotsgek idee is dit 
jaar te zot (zolang het maar veilig blijft ;)). 
 
Scouts en gidsen Vlaanderen hebben dit jaarthema gekozen omdat 
fantasie, dromen en vooral plezier centraal staan tijdens de activiteiten. 
Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Dit jaar gaan we ervoor om uit 
onze  comfortzone te stappen en recht in onze fantasiewereld te 
tuimelen, want daar wachten ons onverwacht wonderlijke avonturen. Al 

spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld en 
natuurlijk horen wij als leiding daar ook bij! 
 

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. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je het vakje “verminderd lidgeld” 
aanklikken in de groepsadministratie wanneer u uw kind inschrijft. Als u dit later 
wilt aanvragen nadat uw kind al is ingeschreven, kan u inloggen op de 
groepsadministratie en de gegevens zelf aanpassen of een mailtje sturen naar 
groepsleiding@zeescoutstoxandria.be, dan passen wij dit voor u aan.  

 

 



 
 

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, ter waarden van bijna 1000 euro!!!).  
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 
 
  



 
 

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 Turnhout 

 

 



 
 

Toekomstmuziek 
Een eigen lokaal… 

Sinds september 2011 konden er 2 taklokalen gebruikt worden voor de wekelijkse 
werking van onze zeescoutinggroep. Tegenwoordig staan we al veel verder in onze 
bouw en kan de benedenverdieping ook verhuurd worden. De bovenverdieping 
wordt gebruikt als taklokalen, keuken, opslagplaats van materiaal en als 
leidingslokaal. Toch kunnen we nog altijd alle hulp gebruiken om de lokalen 
helemaal in orde te krijgen.  
 
 

 
 
 
Er moet nog heel wat gebeuren 
Wat kan je doen om ons hierbij te helpen? 
 
Ook kan u: 

- Lid worden van het bouwteam 
- Overtollig materiaal schenken (na overleg) 
- Helpen bij de werken 
- Tips aanreiken, via netwerken 

 
Als u interesse heeft, laat het dan gerust weten via 
groepsleiding@zeescoutstoxandria.be! 
  



 
 

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). Sinds vorig jaar zijn ook brillen 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 
 
  



 
 

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 jou 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 derdejaar-verkenners.  
 
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.  
 
 
 
 



 
 

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, IHBO 
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. Per geslaagd 
onderdeel zal je een deel van de “vijfhoek” ontvangen. Als deze volledig 
is, kan er een blijde aanvraag worden gedaan om een nieuw brevet 
roerganger te mogen ontvangen. 
 
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.  

  



 
 

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’   
 
  



 
 

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. 
 

UITpas met kansentarief? 
 
Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met 
een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten echter vaak te duur. Via een 
UITpas met kansentarief hebben inwoners van Turnhout,Beerse, Oud-
Turnhout en Vosselaar toch de kans om deel te nemen aan het 
bestaande vrijetijdsaanbod.  
 
Met een deze pas betaal je slechts de helft van kamp- en lidgeld. Ook 
voor de aankoop van een uniform kan er wat geregeld worden. Onze 
groep kan dit via een toelage recupereren bij Stad Turnhout.  
 
Als dit voor u van toepassing is gelieve een mail te sturen naar 
groepsleidingtoxandria@gmail.com zodat wij dit kunnen noteren. 
 
 
 



 
 

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 stoppen 5 
personen van onze trouwe leidinggarde die na jarenlange inzet besloten 
hebben om een andere koers uit te varen. 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. 
 
Dank u… 
 
Lars-Pauline-Roosje-Marie-Karlijn-Sanne-Charlotte-Toon 
 
Een virtueel boeketje bloemen en vele kusjes worden hun kant opgestuurd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZEESCOUTS, RECHT DOOR … ZEE! 

 
 

 

 

 

 

 


