September/Oktober
2018

ANKERS LOS!
Maandblad Corneel Mayne 2de B.P.
Zeescouts - Antwerpen

Belangrijke data!
September
7 tot 9 sep.: Paling festival
16 sep.: Roeiwedstrijd
Oktober
6 en 7 okt.: Overgang
19 okt.: Dag van de Jeugdbeweging

ZEEHONDEN

Beste zeehonden, deze tijd van het jaar is weer
aangebroken. De zomer is bijna gedaan en de herfst
begint al weer, maar onze super leuke spelletjes die we
doen blijven gelukkig. Dus komen is de boodschap!!

Zondag 2 september
Vandaag gaan we nog eens een dagje zwemmen.
Daarna gaan we nog spelletjes spelen zoals enige
echte zeehonden dat kunnen.

Bijeen: 10 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, zwemkledij (strakke
zwembroek) 4 uurtje, speelkleren, 2 euro

Zaterdag 9 september
Dag zeehondjes vandaag is het helaas geen
zeescouts omdat het Paling Festival (7-8-9) is.
Dus kom dit weekend zeker maar is af om te
komen proeven van onze lekkere paling!

Zondag 16 september
Hey zeehondjes vandaag is het roeiwedstrijd, dus pak
zoveel als mogelijk geluid mee. Hoe meer hoe beter!
Want de verkenners kunnen onze hulp goed gebruiken.

Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen : eten en drinken, 4 uurtje,
speelkleren, 1euro, veel lawaai (toeters bellen
trompetten)

Zondag 23 september
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, het is
planningsweekend voor de leiding. Dus slaap maar is
een keertje goed uit ☺!

Zondag 30 september
Vandaag doen we een dagje normaal abnormaal.
Wat er zal gebeuren vandaag is nog een
verrassing.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, speelkleren,
1euro

Weekend 6 & 7 oktober
Beste jongens, dit weekend is het overgangsweekend,
een paar van jullie zullen naar de welpen vertrekken.
Spannend! Voor de anderen belooft het een leuk
weekend te worden met alle andere takken.
We gaan met de bus dus wees op tijd
Bijeen: 9u00 op de Basis
Uiteen: De ouders worden om 14u verwacht aan de
hoofdingang van de Hoge Rielen te Kasterlee. Hier zal
de groepsleiding hen komen halen en begeleiden naar
de overgang. Het einde wordt voorzien om 17u.
Meebrengen: 1 Lunchpakket, Drinken, kledij voor 2
dagen te spelen, Slaapkledij, Toiletzak, Slaapzak,
Hoeslaken en kussensloop, Identiteitskaart, €25
Indien derdejaars: kledij voor de overgang, om weg
te smijten en wasgerief.

Zondag 14 oktober
Vandaag verwelkomen we eventueel nieuwe
zeehonden met de start van het nieuwe
scoutsjaar. We gaan vandaag kleien dus laat die
fantasie maar goed werken. Verder doen we nog
kennismaking spelletjes om iedereen beter te
leren kennen.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, 1 euro,
speelkleren

Vrijdag 19 oktober
Vandaag is het de "Dag van de Jeugdbeweging". Ga
vandaag met je uniform naar school en laat zien dat jij bij
de zeescouts zit.

Zondag 21 oktober
Vandaag trekken we onze zwembroekjes nog eens aan
om te laten zien hoe goed jullie al kunnen zwemmen.
Plons spat plens. Verder trekken we de grote speeltuin
in om te laten zien wie de baas is van het grote schip.

Bijeen: 10 uur in
Hoboken Zwembad
Sorghvliedt
Uiteen: 17 uur op de
basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, 2 euro,
zwemkledij (strakke zwembroek), speelkleren

Zondag 28 oktober
Beste zeehondjes vandaag doen we een groot bosspel,
laat de heerser in je los en laat zien dat je alles kan
weerstaan. Mogen de Besten winnen!!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, 1 euro,
speelkleren

Beste ouders indien uw zoon niet kan aanwezig
zijn op de vergadering, Laat dit dan tijdig weten
aan de leiding via mail, telefoon of persoonlijk.
Zodat wij geen onnodige kosten maken voor
reservaties en dat we rekening kunnen houden
met het aantal aanwezige leden. Alvast bedankt
en hopelijk tot zondag.

Mogen wij vragen aan de ouders om zeker tijdens
deze koude maanden toch zeker genoeg WARME
speelkleren mee te geven zodat de zeehondjes
het zeker niet koud hebben! Alvast bedankt!

Mochten jullie nog vragen hebben kunnen jullie
ons altijd bereiken op deze gsm nummers:
Scoonie: 0471 04 49 96
Cottick: 0479 07 35 19
Matkah: 0487 25 98 45

ZEEWELPEN
Zondag 2 september 2018
Vandaag slagen we aan het
boeren. Eens zien wie de meeste
varkens heeft en wie de zoetste
aardbeien kan kweken! Hopelijk
hebben jullie er net zoveel zin in
als wij ☺.
Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: speelkledij, plastic fles, eten, drinken,
vieruurtje, €1

Vrijdag 7 september- zondag 9 september 2018
Het zijn weer Palingfeesten, hoera! Kom gerust eens
langs met de hele familie voor wat paling of videe en een
drankje. Kom je liever eens kijken of de leiding hun werk
wel goed doet? Of test je liever het springkasteel uit?
Het mag allemaal!

Zondag 16 september 2018
We zullen onze zwemkunsten nog eens bovenhalen. En
daarvoor blijven we op het gezellige Linkeroever. Weet
je al over welke plek ik het heb? Ja hoor, ik heb het over
de Molen! Misschien krijgen jullie achteraf nog wel een
ijsje van ons Maar eerst gaan we supporteren voor onze
verkenners die super hard zullen roeien tijdens de
roeiwedstrijd☺
Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: STRAKKE zwembroek, handdoek,
speelkledij, eten, drinken, vieruurtje, €4

Zondag 23 september2018
Helaas, pindakaas. Vandaag geen activiteit, want jullie
leiding is op planningsweekend.

Zondag 30 september 2018
Vandaag gaan we nog eens een poging doen om ons
survivalspel van april te spelen. Deze keer willen we
geen regen, dus smeek die weergoden alvast om goed
weer!
Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis

Meenemen: speelkledij, eten, drinken, vieruurtje, €1

Zaterdag 6 oktober- zondag 7 oktober 2018
De overgang is weeral aangebroken! Dit betekent dat er
een aantal welpen onze roedel verlaten en dat we er een
paar nieuwe leden bij krijgen. Jullie leiding zal er na dit
weekend ook anders uitzien.
We gaan met de bus dus wees op tijd
Bijeen: 9u00 op de Basis
Uiteen: De ouders worden om 14u verwacht aan de
hoofdingang van de Hoge Rielen te Kasterlee. Hier zal
de groepsleiding hen komen halen en begeleiden naar
de overgang. Het einde wordt voorzien om 17u.
Meebrengen: 1 Lunchpakket, Drinken, kledij voor 2
dagen te spelen, Slaapkledij, Toiletzak, Slaapzak,
Hoeslaken en kussensloop, Identiteitskaart, €25
Indien derdejaars: kledij voor de overgang, om weg
te smijten en wasgerief.

Zondag 14 oktober 2018
Deze voormiddag geen activiteit want de leiding moet
gaan stemmen, In de namiddag gaan we ons echt
amuseren,
Bijeen: 12u Op de basis
Uiteen: 17u Op de basis

Meenemen: speelkledij, eten, drinken, vieruurtje, €1

Vrijdag 19 oktober 2018
Vandaag
het de
"Dag van

is

de
Jeugdbeweging". Ga vandaag met je uniform naar
school en laat zien dat jij bij de zeescouts zit.

Zondag 21 oktober 2018
Met welk spel zullen we het nieuwe scoutsjaar eens
goed inzetten? Wat dachten jullie van 1- tegen- allen? Of
toch liever Zeeslag? Weet je wat? We spelen ze gewoon
allebei!

Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: speelkledij, eten, drinken, vieruurtje, €1

Zaterdag 27 oktober- zondag 28 oktober 2018

De eerste schoolvakantie is al aangebroken! Dat
verdient een weekendje weg met de zeewelpen, vinden
jullie ook niet? We gaan iedereen een beetje beter leren
kennen en een eerste keer zwemmen dit jaar. Meer info
volgt nog in een brief.
WOEHOE, WE GAAN
OP WEEKEND!

Zo, dit was het dan. Het scoutsjaar is voorbij gevlogen
en zonder jullie zou het nooit zo leuk zijn geweest als het
nu was. We nemen afscheid van een aantal welpen en
begroeten er een aantal nieuwe. Dus laten we het
nieuwe scoutsjaar stevig inzetten en er een net zo leuk,
of zelfs een leuker, jaar van maken ☺

Als je een keertje niet kan komen mag je altijd een lief
berichtje, de postduif, een rooksignaal, een brief in jullie
mooiste geschrift,… sturen naar één van jullie geweldige
leiding.
MYSA: 0470/86.75.37
KAA: 0470/01.65.94

SCHEEPSJONGEN
Zondag 2 september Zeilen
Vandaag zal het de laatste keer zijn dat onze derdejaars
met ons zullen meevaren. voor hen zal het een
afscheidsmoment worden van onze boten.
Bijeen: 9u00 @ de Basis
Uiteen: +/- 17u00 @ de Basis
Meebrengen: Zeilkledij, Speelkledij, Lunch, Drinken, 4uurtje, €1

Vrijdag 7 tem 9 september Palingfestival
Vandaag is er geen vergadering want naar jaarlijkse
gewoonte vind dit weekend het palingfestival plaats.
Natuurlijk zijn jullie van harte welkom op de basis voor
heerlijke paling of vol-au-vent, een cocktail en fun in het
speeldorp
Bijeen: Iedereen welkom vrijdag vanaf 18u00
Uiteen: Einde is voorzien op zondag rond 19u00
Meebrengen: Al uw familie en vrienden
Meer informatie op: www.palingfestivalzeescouts.be

Zondag 16 september Roeiwedstrijd
Vandaag gaan de verkenners de titel van afgelopen
jaren verdedigen. Dit doen ze in de jaarlijkse
roeiwedstrijd. Supporters zijn ook zeer belangrijk
daarvoor zij wij er.
Bijeen: 9u00 @ de Basis
Uiteen: 17u00 @ de Basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1,
Bij goed weer FIETS

Vrijdag 21 tem 23 september planningsweekend
Het nieuwe scouts jaar komt
al dichter en dichter.
Hiervoor moeten er dan ook
nog enkele dingen over
beslist worden. Daarom gaat
de leiding dit weekend in
afzondering om het komende scouts jaar goed te
plannen. Daarom is er vandaag geen vergadering

Zaterdag 29 september
Voor onze derdejaars hebben we een extra dagje in
huis.
Verdere info volgt nog!!!

Zondag 30 september
Het jaar is weer voorbij gevlogen. Maar om het jaar goed
af te sluiten moet er één en ander nog gebeuren. Want
een nieuw jaar kunnen we beter proper beginnen.
Daarom gaan we het één en het andere proper maken.
uiteraard met wat lol tussendoor.
Bijeen: 9u @ de Basis
Uiteen: 17u @ de Basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1

Zaterdag 6 en 7 oktober Overgang
Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. De tijd
van de derdejaars om te gaan is gekomen. We geven ze
dan ook een waardig afscheid in stijl. Ook verwelkomen
we nieuwe scheepsjongens.
We gaan met de bus dus wees op tijd
Bijeen: 9u00 op de Basis
Uiteen: De ouders worden om 14u verwacht aan de
hoofdingang van de Hoge Rielen te Kasterlee. Hier zal
de groepsleiding hen komen halen en begeleiden naar
de overgang. Het einde wordt voorzien om 17u.
Meebrengen: 1 Lunchpakket, Drinken, kledij voor 2
dagen te spelen, Slaapkledij, Toiletzak, Slaapzak,
Hoeslaken en kussensloop, Identiteitskaart, €25
Indien derdejaars: kledij voor de overgang, om weg
te smijten en wasgerief.

We heten onze nieuwe leden en misschien nieuwe
leiding van harte welkom bij de Scheepsjongens. Omdat
het nieuwe scoutsjaar nog gepland moet worden (zie
hier boven) door de nieuwe leiding zal het vervolg van
deze schikking aan u worden medegedeeld tijdens de
overgang.

Ziezo dat was het alweer. Vergeet niet af te sms-en of
te mailen indien je niet kan komen. Wij vragen dit
ruim op voorhand te doen en naar één leider
tegelijkertijd.
Ook als je met vragen zit kan je terecht op onze
onderstaande nummers en mail!

Miguel Ceulemans: 0472/33.74.84
Yves Raulier: 0470/67.45.07
Mail: scheepsjongens.2@gmail.com

ZEEVERKENNERS
Er ist wieder da. Het schooljaar. Jullie mogen je weer met kromme ruggen
over de schoolbank plooien en elke zondag komen zagen dat het maandag
test Frans is. Niet enkel het schooljaar is in aantocht maar ook nieuwe
scoutsjaar staat eraan te komen. Sommige onder jullie zullen afscheid nemen
van de verkennertak ook een van de leiders houd het bij de verkenners voor
bekeken. Maar geen paniek die nieuwe verkennerleiding staat klaar met een
broek vol goesting zoals de nog oudere verkennerleiding het zou zeggen.Ik ga
er van uit dat er al duchtig geroddeld is over de nieuwe leidingsverdeling en
deze mogelijks reeds voor ons kende, dus hoef ik ook niet te zeggen wie dit
wordt. Ook het vaarseizoen zal op het einde van oktober een feestelijk einde
kennen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het deugdoende scoutsjaar.

Zondag 2 september
Normaal hebben jullie via facebook (aka ankerslos van
de 21ste eeuw) (amai ik gaan kletsen krijgen voor deze
zin) reeds vernomen wat jullie vandaag gaan doen (of
hebben gedaan, aangezien ik weer veel te laat ben met
de schikkingen dus vandaag al waarschijnlijk
gepasseerd is tegen dat jullie dit lezen)(weer wat kletsen
gescoort). Bon tot he point.
Bijeen: 05:30 uur (lekker vroeg)
Uiteen : 17uur

Vrijdag 7- Zondag 9 September
Het is palingfestival. Dit wil zeggen dat jullie en jullie
familie meer dan welkom zijn op onze basis voor een
lekkere portie paling of een zalige cocktail. Graag
zouden wij nog wel eensluitend naar de ouders
willen communiceren dat wij geen slaapplaats
aanbieden aan de leden. Leden die blijven slapen in
tentjes op het veld voorzien voor de werknemers
(waar wij niets op tegen hebben) vallen dus ook niet
onder onze verantwoordelijkheid. Alsook tijdens de
feestjes savonds zijn wij ook niet verantwoordelijk
voor de lede.

Zaterdag 15- Zondag 16 september
Er zijn mensen die zouden durven beweren dat dit de
belangrijkste dag uit jullie verkenner carrière is. Er zijn
andere mensen die zeggen dat meedoen belangrijker is
dan winnen. En er zijn nog andere mensen die zeggen
succes met jullie praktische TNV. De detail planning
krijgen jullie normaalgezien nog door via de fokkeloet*

(* fokkewatte? De fokkeloet is een jaarblad uitgegeven
door district schelde met daarin de planning voor de
roeiwedstrijd)

Zondag 23 september
De leiding alsook de oudsten onder jullie zijn naar het
planningsweekend. Dit is een oersaai gebeuren waarin
we het hele komende jaar voorbereiden en Erik zich
nogmaals voorneemt om al zijn schikkingen op tijd te
schrijven. Het is dus voor de rest van jullie geen
vergadering.

Zondag 30 september
Vandaag is het de laatste vaarvergadering van het
scoust jaar en waar beter om naartoe te trekken dan ons
geliefde Lillo.
Bijeen 09:00 uur
Uiteen: 20:00 uur (is nog steeds variabel)
Meenemen: een roze tutu. What else?

5-6-7 oktober
Normaal trekken we met de fiets naar het
overgangsweekend. We komen vrijdag ‘savonds bijeen
en knallen dan naar de hoge rielen. Daar zullen we het
parkoer voor zondag opbouwen en ons emotieneel
voorbereiden op het nakende afscheid. Vergeet niet om
allemaal kleren mee te pakken waarmee er door de plas
gewaad mag worden. Exacte uren volgen ;).

Zondag 14 oktober
Vandaag is het de eerste vaarvergadering van het
scoust jaar en waar beter om naartoe te trekken dan ons
geliefde Lillo.
Bijeen 09:00 uur
Uiteen: 20:00 uur (is nog steeds variabel)
(Déja vu!. (ja ik heb dit schaamteloos gecopy-pastet))
Meenemen: Grijze roeishort, Schoeisel dat nat mag
worden,2 liter water, zonnencrème, regenjas, handdoek,
eten om terug kracht op te doen.

Zondag 21 oktober
We gaan naar boven vandaag. Afhankelijk van ons
roeiend vermogen gtrekken we naar de Jhonny-steiger
of naar Rupelmonde.
Bijeen: 10 uur Uiteen: 20 uur(als we door werken)

Zondag 28 oktober
Het sluiting vaarseizoen , dit wil zeggen dat jullie na de
vergadering een drankje en een chipje mag delen met
de rest van het district. Hier kan je je blijntjes en roeiers
armen aan de 9 laten zien om een diepe indruk achter te
laten.
Bijeen: 7 uur
Uiteen: 19 uur

LOODSEN
2 september
De vakantie loopt spijtig genoeg alweer ten einde :(.
Maar de scouts blijft gelukkig doorgaan!
Vandaag gaan we nog eens varen.
Het wordt een lange dag dus neem zeker genoeg eten
en drinken mee.
Bijeen: 8:00
Uiteen: 21:30

7-8-9 september
Het is weer zover, het
befaamde palingfestival!
Als we overdag goed helpen
met paling kuisen kunnen we ons 's avonds eens goed
laten gaan op de afterparty.
Bijeen: 20:00 (vrijdag)
Uiteen: 20:00 (zondag)

15-16 september
Dit weekend is het aan de verkenners.
Zij gaan namelijk alles geven op de
roeiwedstrijd.
Om alles in goede banen te leiden en
om luidkeels te supporteren varen we dit weekend mee
met de verkenners.
Bijeen: zie verkenners

21-22-23 september
Ook dit weekend zitten we niet stil. We gaan namelijk
het komende scoutsjaar plannen.
Bereid jullie al maar voor op een top weekend!
Verdere info volgt.

30 september
Om van al die weekends (vooral van al het plannen) te
bekomen spreken we nog eens af op zondag. Een rustig
dagje zeilen is altijd leuk.
Bijeen: 7:30
Uiteen: 20:30

6-7 oktober

Het grote moment is aangebroken, we kunnen namelijk
niet voor eeuwig loods blijven.
Voor degenen die het nog niet doorhadden het is dus
overgangsweekend!
Vanaf nu zijn we niet langer loods maar officieel leiding.
(Vergeet niet dat we nog wat langer blijven om op te
ruimen en kuisen na de overgang.)

Onkosten: 25 euro
Bijeen: 9u00 op de basis
Uiteen: na de opruim. (zondagnamiddag)
Meebrengen: 1 Lunchpakket, Drinken, kledij voor 2
dagen te spelen, Slaapkledij, Toiletzak, Slaapzak,
Hoeslaken en kussensloop, Identiteitskaart

Je kan me (Francis) bereiken via: 0494878436

Zo, dit was het weer voor de maanden septemberoktober.
Het is eveneens voor ons allen de laatste keer dat we de
schikkingen lezen want vanaf nu zullen we die zelf
schrijven.
Ik wil nog even zeggen dat ik zeer hard genoten heb van
dit loodsenjaar en ik wil jullie dan ook allemaal bedanken
voor dit top jaar!
En ik hoop dat er nog vele jaren vol plezier, vriendschap
en amusement mogen volgen!

Volg ons online!

WWW.ZEESCOUTS2.BE

WWW.FACEBOOK.COM/ZEESCOUTS2

