
Maandprogramma NOVEMBER 

Zeehonden 

2 november: Battlespel van 14u tot 17u @FRAC 

Zeehondjes, houd jullie klaar voor een super megacool spel! Deze namiddag spelen we battles, 

battles en nog meer battles. We beginnen met touwtrekken, dus laat die spierballen maar 

rollen! Bertha zal ook van de partij zijn en ik hoop ook op de aanwezigheid van paarden en 

ruiters. Maak je klaar om de strijd aan te gaan! 

9 november: Financiële actie + pasta-avond van 9u tot 17u @Boomgaardplein 

Wafels, wafels, wij verkopen wafels! 3 euro voor een pakje. Heerlijk vanille of met een laagje 

chocola. Voor ieder wat wils! Deze voormiddag maken we de Turnhoutse Gasthuisstraat 

onveilig om van alle wafels af te geraken. Oefen je mooiste glimlach nog voor de spiegel en 

verkoop de meeste pakjes! We spreken af om 9u aan het Boomgaardplein waar mama en 

papa al een pakje kunnen kopen. ’s Middags eten we samen onze vers-gesmeerde bokes op en 

wandelen we naar de parochiezaal van Schorvoort. We voorzien super mooie knutselwerkjes 

als decoratie voor de pasta-avond. Mama en papa kunnen dan om 17u aansluiten voor de 

pasta-avond aan de parochiezaal van Schorvoort. Vergeet je niet in te schrijven via de website! 

16 november: Loodsenspel van 14u tot 17u @FRAC 

Er waren eens (twee weken geleden) twee loodsen die mee kwamen spelen met de 

zeehonden en zich zó hadden geamuseerd dat ze met heel veel zorg en enthousiasme een 

super leuk spel in elkaar staken voor diezelfde zeehondjes. Jij komt toch ook mee kijken hoe 

dat spel dan wel gaat? 

23 november: Speurtocht van 14u tot 17u @Kabouterberg, Kasterlee 

We gaan op berenjacht, we gaan op berenjacht,… Of hoe ging dat nu weer? Nee dat past niet 

bij vandaag! We gaan op speurtocht! Ben jij een echte speurneus? Kom dat dan maar 

bewijzen! We spreken af om 14u aan de Kabouterberg in Kasterlee, want het bos van het FRAC 

heeft nog maar weinig geheimen voor ons ondertussen. Om 17u mogen mama en papa jullie 

terug ophalen aan diezelfde Kabouterberg. 

30 november: Sinterklaas van 14u tot 17u @FRAC 

 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in 

m'n schoentje! Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Sinterklaasje bonne bonne 

bonne! Zwarte Piet ging eens fietsen, toen klapte zijn band! 

Ken jij al deze liedjes? Nee? Oefen dan nog zeker met mama of papa! Dan zal de Sint wel gul 

zijn met zijn lekkernijen. Wees op tijd voor de Sint! 

Contactpersoon van de maand: Limmer (0496/45.46.02) 



WIST JE DAT… 
…ons kennismakingsweekendje een groot succes was? 

…alle zeehondjes super flink gegeten hebben? 

…we het doopsel van Simba hebben kunnen redden? 

…de zeewelpen best leuk waren om mee te spelen? 

…zwemmen met de zeewelpen toch wel veel drukte gaf in het zwembad? 

…iedereen super moe was na het zwemmen? 

...Limmer graag het vlotje schrijft? 

  



Zeewelpen 

2 november: Koken en knutselen van 14u tot 17u @FRAC 

Deze week gaan we heerlijke gerechtjes maken en knutselen, in het thema halloween! 

Probeer jullie kookkunsten deze week bij te schaven; help je mama, papa, opa, oma of kijk 

eens een keertje naar Jeroen Meus op Een! Om 16.30u zijn de ouders ook allemaal 

uitgenodigd aan het FRAC om te proeven van de heerlijke dingen die jullie gemaakt hebben. 

Wij zouden dan ook willen vragen aan de ouders om hun eigen beker of kom mee te nemen, 

dan is Moeder Natuur ons ook dankbaar. 

9 november: Financiële actie + pasta-avond van 9u tot 17u @Boomgaardplein, afsluiten @ 

parochiezaal Schorvoort  

Vandaag is het weer zo ver; we gaan weer verrukkelijke wafels verkopen om de werken aan 

onze lokalen te kunnen financieren. Oefen al zeker jullie puppyoogjes in de spiegel en zorg 

dat jullie fris en monter zijn om al die mensen te overtuigen om onze wafels te kopen. Zo 

kunnen we bewijzen dat de Zeewelpen de beste verkopers zijn. Na de financiële actie 

organiseert het Ozee de jaarlijkse pasta-avond, daarom sluiten we ook af aan de 

parochiezaal in Schorvoort. Hopelijk blijven jullie ook om te genieten van de heerlijke 

pasta’s. Je kan je inschrijven via de site, waar je natuurlijk ook meer info kan vinden. 

16 november: Loodsenspel van 14u tot 17u @FRAC 

Deze keer zal jullie leiding niet zorgen voor een spel, maar gaan de loodsen er een maken om 

jullie te amuseren. Wat het gaat zijn is natuurlijk nog een verrassing (ook voor ons). 

Misschien is het een bosspel, misschien allemaal pleinspelletjes, of als we geluk hebben 

misschien een karaoke! Wie zal het zeggen… We zullen het vandaag te weten komen! 

23 november: Verrassingsspel van 14u tot 17u @FRAC 

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote verrassing. We weten natuurlijk dat jullie 

curieuze neuze mosterdpotten zijn dus daarom gaan we jullie alvast een tip geven: er zal 

vandaag heel veel leeuwengebrul zijn. Wat dit betekent, kan je alleen maar ontdekken als je 

komt!  

30 november: Sinterklaas van 14u tot 17u @FRAC 

Vandaag is de heilige man terug in het land. Natuurlijk willen we hem goed verwelkomen, 

dus onthoud de volgende tips… Sinterklaas vind tekeningen geweldig, jullie mogen deze dus 

zeker aan hem persoonlijk afgeven. Oefen ook zeker nog eens alle hits over Sinterklaas in, 

zodat we deze luidkeels kunnen zingen voor hem en zijn Pieten. Wij hopen natuurlijk ook dat 

jullie allemaal braaf zijn geweest, anders moeten jullie mee naar Spanje in de zak, en wij 

willen natuurlijk niemand van jullie verliezen. Tot dan! 



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

WIST JE DAT… 
…we allemaal een geweldig kennismakingsweekend achter de rug hebben en dat de leiding 

het geweldig vond dat jullie met zoveel waren? 

…Pytha jullie veel schrik heeft aangejaagd en belooft dat hij nooit meer met een hek zal schudden?  

…Akela 21 november jarig is?  

  



Zeeleeuwen 

2 november: Zwemmen van 14u tot 17u @Zwembad Turnhout 

Vandaag gaan we de wilde wateren van Turnhout nog eens verkennen. Voor deze activiteit 

spreken we niet aan onze vertrouwde Mellevijver af, maar aan het zwembad van Turnhout! 

Vergeet zeker je zwembroek/bikini/badpak, handdoek, duikbril, zwembandjes, €3, 

onderbroek (voor als je je zwemkleren onder je uniform aandoet) en natuurlijk je goed 

humeur niet! 

9 november: Financiële actie + pasta-avond + verjaardagsspel Arthur van 9u @FRAC tot 17u 

@parochiezaal Schorvoort 

Wat hoor ik nu? Allemaal stemmen! Even horen wat ze te zeggen hebben…  

“WIJ WILLEN WAFELS VAN ZEESCOUTS TOXANDRIA!” 

Trek die bottinnen maar aan, haal je perfecte uniform uit de kast en zet je mooiste glimlach 

op! Vandaag spreken we af aan het FRAC en sluiten we af aan de parochiezaal van 

Schorvoort. Waarom daar? Ons geliefde Ozee heeft weer leuke pasta-avond georganiseerd, 

dus vergeet je zeker niet in te schrijven! Vandaag is een drukke dag, want tussen het 

verkopen en het eten van lekker pasta gaan we ook een leuk spel spelen om de verjaardag 

van Arthur te vieren.  

16 november: Loodsenspel van 14u tot 17u @FRAC 

Vandaag komen de laatstejaars leden een spel met ons spelen. Wat het precies gaat zijn 

kunnen we nog niet verklappen, maar een vogeltje heeft me gezegd dat het heel leuk gaat 

worden! Zeker komen dus! 

23 november: Activiteit met de welpen van 14u tot 17u @FRAC 

Vandaag gaan we eens banden smeden met een andere tak… Samen met de welpenleiding 

hebben we een leuk spel gemaakt voor vandaag. Droom jij er al lang van om aan die welpen 

te laten zien hoe stoer en cool wij eigenlijk zijn? Kom dan zeker om 14u naar het FRAC! 

30 november: Sinterklaas van 14u tot 17u @FRAC 

Het begin van december staat aan de deur, dus dat betekent dat Sinterklaas weer naar onze 

scouts komt! Samen met zijn Zwarte Pieten zal hij een bezoekje brengen aan het FRAC, om 

te kijken wie er allemaal braaf is geweest dit jaar. Vandaag is dus de perfecte dag om je 

mooie tekening aan die goede man af te geven en Zwarte Piet eens uitdagen voor een potje 

armworstelen.  

Contactpersoon van de maand: Pieter (+32 498 40 12 43) 



WIST JE DAT… 
…de zeeleeuwen op kennismakingsweekend zijn gegaan? 

…dit echt superformiweldigeindigfantakolosachtig was? 

…Soo met de ambulance naar het ziekenhuis moest? 

…dit al een geluk helemaal niet zo erg was, en hij de dag nadien gewoon terug mee kwam 

spelen? 

…Marie ondertussen terug is van Australië? 

…ze eigenlijk nog in Australië zit op het moment dat ik dit aan het schrijven ben? 

…er meer kangoeroes dan mensen leven op Australië? 

…er een berg staat die de ‘Teleurstellingsberg’ (Mount Disappointment) heet? 

…Australië het op 5 na grootste land ter wereld is? 

…de uitwerpselen van de wombat, een klein diertje dat op Australië leeft, in vierkante vorm 

hebben? Dat ziet er dan zo uit:  

 

 

  



Scheepsmakkers 

2 november: Avondactiviteit van 19u tot 21.30u @FRAC 

Vandaag mogen jullie allemaal een fantastisch Halloweenspel verwachten! Het is niet exact 

31 oktober, maar dat wil niet zeggen dat alle griezelactiviteiten al voorbij zijn. Het belooft een 

mooie avond te worden met alles erop en eraan.  

Opgelet! Dit kan natuurlijk enkel een geslaagde avond worden als jullie allemaal op jullie best 

verkleed komen naar deze activiteit. 

9 november: Financiële actie + pasta-avond van 9u tot 17u @FRAC 

Vandaag is het weer eens tijd om wat centjes te verdienen voor de scouts, zodat onze lokalen 

tiptop in orde blijven. Wij hopen dat jullie massaal aanwezig zijn, zodat we veel kunnen 

verkopen en daarna nog leuke spellen kunnen spelen! 

De activiteit start op het FRAC, maar we sluiten af aan de parochiezaal in Schorvoort. Blijf na 

de activiteit zeker nog pasta eten op de pasta-avond van het OZEE. Vergeet je hiervoor niet in 

te schrijven via de site! 

16 november: Verrassingsactiviteit van 14u tot 17u @FRAC 

Vandaag maken twee loodsen voor ons de meest spectaculaire activiteit dat je kan bedenken 

om hen een beetje klaar te maken voor het o zo moeilijke leiderschap. Wij hebben al gehoord 

dat het een heel leuk spel gaat worden, dus aanwezig zijn is de boodschap! 

23 november: Verrassingsactiviteit van 14u tot 17u @FRAC 

“Say What?! Weeral verrassingsactiviteit?! Die leiding weet precies niet goed wat ze willen!” 

Niets is minder waar. De activiteit van 23 november 2019 gaat de geschiedenisboeken ingaan 

als meest interessante activiteit. Jullie leiding heeft heel leuke dingen voor jullie in petto! Ben 

je al nieuwsgierig?  

30 november: Sinterklaas van 15u tot 18u @FRAC 

Niet vergeten! Het zijn vandaag speciale uren voor de scheepsmakkers! De sint heeft het 

enorm druk deze periode van het jaar en heeft daarom een beetje moeten schuiven in zijn 

agenda. Gelukkig heeft hij speciaal voor onze lieve makkertjes niet alleen een plekje in zijn 

agenda gemaakt, maar jullie hebben allemaal ook een plekje in zijn hart gekregen!  

 

Contactpersoon van de maand: Amber (0032 479 46 21 76) (Gelieve een berichtje te sturen 

als je vroeger weg gaat, pas later komt of niet kan komen). 



 

WIST JE DAT… 
…wij de grootste tak van heel de zeescouts zijn? 

…jullie leiding altijd met plezier naar de scouts komt? 

…jullie allemaal super goed hebben gezeild vorige maand? 

  

…we aan ledenwerving hebben gedaan op de grote markt in Turnhout? 

 

 

 



Zeeverkenners 

2 november: Sportdag van 14u tot 17u @FRAC 

Kom vandaag allemaal in jullie sportiefste outfit, het is tijd om deze maand nog eens goed te 

sporten voordat we volgende week ons helemaal gaan volproppen met pasta! Voetbal, basket 

of “skeeten” zoals Carlito het soms zegt, vandaag vliegen we er stevig in. Een drinkbus 

meenemen kan ook een stevige aanrader zijn voor deze dag, net zoals een mooie zweetband! 

9 november: Financiële actie + pasta-avond van 9u tot 17u @FRAC 

Vandaag is het weer zo ver, tijd voor de belangrijkste activiteit van het jaar! We gaan ons 

helemaal in het zweet werken in de voormiddag om in de namiddag te kunnen genieten. Deze 

avond is het ook de jaarlijkse pasta-avond van het OZEE, een echte gehaktbal op de spaghetti 

als je snapt wat ik bedoel 😉  

!Afsluiten aan parochiezaal Schorvoort! 

16 november: Boenkentocht van 14u tot 17u @Oude Kaai 

Vandaag nemen we geen omwegen, geen moeilijke extra spelregels of onnodige pauzes, wij 

gaan vooruit! Niets of niemand gaat ons tegenhouden, dat is alleszins toch het plan. Benieuwd 

hoe lang het duurt alvorens we van het padje gaan? Kom het zaterdag ontdekken. 

23 november: Bosspel van 14u tot 17u @FRAC 

Na vorige week iets eenvoudigs te doen is het tijd om er terug regels bij te halen. We zullen 

er weer eens in vliegen met een bosspel. Wat dit spel zal inhouden blijft echter nog een 

geheim tot deze zaterdag! 

30 november: Sinterklaas van 15u tot 18u @FRAC 

Een week te vroeg zou je denken, maar neen! Speciaal voor Zeescouts Toxandria heeft onze 

goede man een gaatje in zijn agenda gevonden om snel binnen te springen en jullie voor te 

bereiden op wat komen zal. Wie is er braaf geweest en wat vindt de sint van jullie leiding? 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683) 

 

 

 



WIST JE DAT… 
…Xander deze maand het Vlotje van de verkenners moest schrijven? 

…er toch wel enkele fouten in stonden? 

…bovendien de wist-je-datjes niet correct ingevuld waren?   

…je Xander hier gerust over mag aanspreken?  

….de zeeverkenners nog met 4 leiding zijn vanaf vorige maand? 

  



Loodsen  

2 november: Activiteit van ???u tot ???u @??? 

Vandaag zal jullie allereerste kijkstage plaatsvinden! Jullie begeleiding heeft er natuurlijk voor 

gezorgd dat jullie met open armen ontvangen zullen worden. Vergeet zeker niet te kijken bij 

welke tak je staat en waar en wanneer ze afgesproken hebben. Succes en veel kijkplezier!! 

9 november: Financiële actie + pasta-avond van 9u tot 17u @FRAC 

Na twee volle maanden als loodsen, kunnen jullie jezelf eigenlijk al wel ervaren 

businessmannen en -vrouwen noemen. Jullie trekken van het ene klusje naar het andere, dan 

is er weer een vergadering en tot slot zijn er nog stages. Vandaag zullen jullie al jullie kennis 

en ervaring moeten toepassen en trekken jullie van het ene huis naar het andere, maken een 

handelspraatje met de bewoners en zamelen wat geld in om de scouts te sponseren!  Vergeet 

niet dat we afsluiten aan de Parochiezaal in Schorvoort, waar de pasta-avond van het Ozee zal 

doorgaan.  

!Vergeet je fiets niet! 

16 november: Activiteit van ???u tot ???u @??? 

“Ooh nee! Helemaal vergeten, ik moet deze week een spel maken voor de scouts”  is wat jullie 

hopelijk de 14de november niet zullen zeggen. Ja, je raadt het al; het is tijd voor een doe-stage! 

Om alles goed te laten verlopen kunnen jullie best jullie spelletje ten laatste woensdagavond 

doorsturen naar de takkie van jouw groep. Geen stress, you can do it! 

P.S. Als je bij de zeeleeuwen staat moet je aan Pieter DB vragen wat boom in het Duits is. En 

aan Wies vragen waarom AnderSlecht zo slecht aan het presteren is, de Prince is toch back? 

23 november: Verrassingsactiviteit van 14u tot 17u @FRAC 

Het is weer eens tijd voor een heuse verrassingsactiviteit! De specialiteit van iedere 

Zeescoutsleiding! 

30 november: Sinterklaas van 15u tot 18u @FRAC 

Kool, kolen en ook nog wat houtskool! Jammer genoeg is dat het enige dat jullie ondeugende 

loodsen zullen krijgen! Shame on you! Wie weet kunnen jullie toch nog op de lijst der goede 

kindjes komen als jullie met jullie houtskool een leuke tekening maken voor Sinterklaas? Jullie 

begeleiding kan echter niets beloven want wat jullie het afgelopen jaar allemaal hebben 

uitgespookt… 

Contactpersoon van de maand: Wout Van Regenmortel (0492 99 8778) 



WIST JE DAT… 
…EEn wISt-Je-dATjE eR ZoAlS dIT mOEt 

UiTziEn?  

…Ik altijd expres met een hoofdletter begin en 

altijd eindig met een uitroepteken!  

…Ik deze foto met opzet op een lelijke plaats 

heb gezet! 

… Team vlotje waarschijnlijk weer zijn censuur uitoefent en mijn Wist je datje’s gaat aanpassen! 

… Ik dit ontoelaatbaar vind omdat dat mijn vrijheid der meningsuiting onderdrukt (wordt) -> foutje van 

Wout 

… We taakjes hebben op 15 november (Bezopen in de tropen), 23 november (pizzaverkoop) en 26 

november (Sinterklaas en zijn zwarte pieten helpen)! 

…Wout Van Regenmortel zijn schrijfkunsten zo barslecht zijn, dat we enkel in de wist-je-datjes geen 

aanpassingen hebben moeten maken? Groetjes xxx 

…hij zijn werkwoord vergeten was in het vijfde wist-je-datje, dus het vorige wist-je-datje ook niet meer 

klopt? 

 


