Januari / Februari
2018

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

Belangrijke data!
Januari:
zo 13 jan. Marsepein verkoop
Februari:
zo 4 feb. Frietslag (scheepsjongens)
zo 11 feb. Groepszwemmen + Groepsmis
zo 24 feb. Groepsfeest
Maart:
zo 4 mrt. Donut verkoop (zeewelpen)
zo 11 mrt. Voetbalwedstrijd (zeeverkenners)
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ZEEHONDEN
Hey lieve zeehondjes jaja alweer een jaar voorbij maar
niet getreurd we gaan net zoals vorig jaar heel veel
leuke spelletjes spelen. Dus alvast heel veel komen is
de boodschap!!

Zondag 7 januari
Ja ja vandaag gaan we nog eens
lekker schaatsen, haal je gekke en
coole truckjes al maar boven. Want
we zullen is zien wie de beste zijn.
(den 2 natuurlijk)
Bijeen: 10 uur aan de schaatsbaan
(Moerelei 119, 2610 Antwerpen)
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, handschoenen
VERPLICHT,muts eventueel, speelkleren, 9 euro,

Zaterdag 13 januari
Vandaag gaan we met heel de groep lekker en veel
marsepijn verkopen in het stad. (het kan koud zijn dus
pak genoeg warme kleren
mee)
Bijeen: 13 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: drinken, 4 uurtje, speelkleren, 1 euro

Zondag 21 januari
Ohnee Plets, pats, plons wat zullen we vandaag
gaan doen… we gaan onze beste talenten nog is
boven halen want we gaan zwemmen in ons
favoriete zwembad in Hoboken
Bijeen: 10 uur aan het zwembad van Hoboken
(Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken)
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, speelkleren,
een strakke zwembroek, zwembandjes (indien
nodig), 4 euro

Zondag 28 januari
Hey hey lieve zeehondjes mickey mouse hier, we gaan
ons vandaag verkleden in disney figuren, hier gaan we
dan omtrent heel de dag leuke spelletjes rond spelen.

Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, speelkleren,
1euro ,verkleedkleren.

Zondag 4 februari
Vandaag trekken we het bos in want we gaan een super
leuk bosspel spelen! Hierna zullen we veel sport en spel
doen en wat oefenen voor het groepsfeest.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, speelkleren,
1 euro

Zondag 11 februari
Spieter spetter spater lekker in het water! Vandaag gaan
we nog een lekker plonzen in het zwembad maar nu met
heel de groep JOEPIE!! En in de namiddag gaan we nog
eens goed oefenen voor het groepsfeest. Om 15u zal
ook een groepsmis plaatsvinden
Bijeen: 10 uur aan het zwembad van Lier
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, speelkleren,
10euro, spannende zwemkledij ( eventueel
zwembandjes)

Zondag 18 februari
Hey mijn lieve zeehonden vandaag papier machééen.
Voor de rest spelen we vandaag nog vele leuke
spelletjes en zullen we ook oefenen voor het groepsfeest
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meenemen: eten en drinken, 4 uurtje, 1 euro,
speelkleren

Woensdag 21 februari
Vandaag komen we 's avonds bijeen om nog goed te
oefenen omdat het groepsfeest gaat knallen.
Bijeen: 20uur aan de zaal
(Merksemsesteenweg 34, Deurne)
Uiteen: 21uur aan de zaal

Zaterdag 24 februari
Vandaag is het een grote en heel belangrijke dag want
we gaan het toneeltje dat we al heel de tijd hebben
geoefend laten zien aan de ouders Spannend!!
In de voormiddag houden we onze generale repetitie.
je hoeft niet in uniform te komen, want deze voormiddag
gaan we oefenen in onze kostuums.
Bijeen: 10uur aan de zaal
Uiteen: 13uur aan de zaal
Meebrengen: Verkleedkleren
's Avonds wordt de voorstelling gehouden
Bijeen: 19uur aan de zaal in perfect uniform
Uiteen: wij brengen de jongens tijdens de pauze naar de
ouders.

Mogen wij vragen aan de ouders om 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:
Cottick: 0479 07 35 19
Matkah: 0487 25 98 45
Scoonie: 0471 04 49 96

ZEEWELPEN
Zondag 7 januari 2018
Vandaag gaan wij, de ridders van de orde van de
zeewelpen, het bos bevrijden van een gemene ninja.
Hierbij krijgen we de hulp van 2 stoere loodsen. Als het
ons lukt om het bos te bevrijden, gaan we daarna jullie
kennis en eetkunsten eens op de proef stellen.
Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: lunch, drinken, 1 euro, WARME
speelkledij, vieruurtje

Zaterdag 13 januari 2018
Marsepein, lekkere marsepein! Gaan we weer
marsepein verkopen op de basis? Nee, vandaag pakken
we het grootser aan. We gaan Antwerpen veroveren met
onze beroemde marsepein ☺
Bijeen: 13u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: drinken, vieruurtje, WARME speelkledij,
1 euro

Zaterdag 20 januari 2018
Het uniform mag vanavond in de kast blijven hangen.
Pyjama is de dresscode. We gaan er een gezellige
avond van maken en welke film(s) we gaan kijken, hangt
volledig van jullie af.
Bijeen: 18u @ de basis
Uiteen: 20u30 @ de basis
Meenemen: slaapzak, films, iets te knabbelen en te
drinken voor tijdens de film, 1 euro

Zondag 28 januari 2018
Vandaag is het een verrassingsactiviteit! Leiding en spel
zijn top secret (misschien is dit wel een stiekeme hint ☺
). Meer info volgt nog.

Zondag 4 februari 2018
Wie wint er goud met langlaufen?
Wie gaat er uit de bocht bij het
bobsleeën? Welke zeewelp gooit
per ongeluk één van de 3
loodsen omver (ja, er komen
Linkeroever 2017
weer loodsen op bezoek ☺) met
curling? Dat ontdekken we deze voormiddag tijdens
onze Olympische Winterspelen. En wanneer we moe
zijn van al die medailles te winnen, gaan we nog een
frietje halen bij de scheepsjongens.
Bijeen: 9u @ de basis
Uiteen: 17u @ de basis
Meebrengen: lunch, drinken, vieruurtje, sportkledij, 1
euro

Zondag 11 februari 2018
Haal die schoolslag maar boven, want wij gaan weer
zwemmen! Nadat we het zwembad onveilig hebben
gemaakt, gaan we nog een zot spel spelen. Vanaf 15u
gaat de groepsmis door in de kapel.
Bijeen: 10u @ zwembad Lier (Kazernedreef 100;
2500 Lier)
Uiteen: 17u @ de basis
Meenemen: lunch, drinken, vieruurtje, zwembroek,
handdoek, speelkledij, 10euro

Zondag 18 februari 2018
Welk dier houdt van water en
valt vaak op het ijs? Een
schaatsende zeewelp! Oké,
dat was een slecht mopje.
Maar kunnen jullie al raden
wat we gaan doen vandaag? Inderdaad, wij gaan
schaatsen ☺ Als je Mysa wil zien afgaan, moet je zeker
meekomen.
Bijeen: 10u @ schaatsbaan Antarctica
(Moerelei 119-121; 2610 Wilrijk)
Uiteen: 17u @ de basis

Meenemen: lunch, drinken, vieruurtje,
HANDSCHOENEN, 6 euro, speelkledij

Woensdag 22 februari 2018
Repeteren, repeteren. Wie zijn best doet, zal het leren.
Vandaag gaan we voor de laatste keer ons actje
oefenen! En deze keer is het op het grote podium ☺
Bijeen: 20u @ de zaal
(Merksemsesteenweg 34, Deurne)
Uiteen: 21u @ de zaal
Meenemen: de verkleedkleren voor zaterdag

Zaterdag 24 februari 2018
Vanavond gaan we aan alle ouders laten zien hoe goed
wij ons actje kunnen opvoeren. Haal al dat acteertalent
maar boven, want wij gaan er een knalshow van maken
In de voormiddag houden we onze generale repetitie.
Je hoeft niet in uniform te komen, want deze voormiddag
gaan we oefenen in onze kostuums
Bijeen: 10u @ de zaal
Uiteen: 13u @ de zaal
Meenemen: Alles voor ons actje
's Avonds wordt de voorstelling gehouden.
Bijeen: 19u @ de zaal, in PERFECT UNIFORM

Uiteen: de leiding brengt de jongens tijdens de
pauze naar de ouder
Om af te sluiten nog een mooie foto die Kaa getrokken
heeft na het grafbezoek van Corneel Mayné ☺

Mocht je een keertje niet kunnen komen, laat dan zeker
iets weten per rooksignaal, postduif, tamtam, … Of stuur
gewoon een sms naar iemand van jullie geweldige
leiding.

BAGHEERA: 0493/18.13.16
KAA: 0470/01.65.94
MYSA: 0470/86.75.37

SCHEEPSJONGENS
Zondag 7 januari Zwemvergadering
Met al dat feesten van de afgelopen weken zijn er zeker
wat kilootjes bijgekomen dus is het tijd voor beweging.
Daarom wagen we ons weer aan een plonsje in het
water.
Bijeen: 10u00 @ Zwembad Park
(Van Heybeeckstraat 9,2170 Merksem)
Uiteen: 17u00 @ basis
Meebrengen: Aansluitende zwembroek, Handdoek,
Fiets+helm+fluo-vest, Speelkledij, Lunch, Drinken, 4uurtje, €2

Zaterdag 13 januari Marsepein
Niet op zondag maar op zaterdag dit weekend want het
is weer tijd voor de grote
marsepein verkoop. Dus haal
je verkoopspraatjes maar al
boven want we trekken het
stad in voor onze marsepein
aan de man te brengen.
Bijeen: 13u00 @ Basis
Uiteen: 17u00 @ Basis
Meebrengen: Speelkledij, Drinken, 4-uurtje, €1

Zondag 21 januari Klimmen zonder touwen
Vandaag gaan we onze armspieren beproeven en gaan
we klimmen. Wie is er de grootste aap?
Bijeen: 9u00 @ de Basis
Uiteen: 17u00 @ de Basis
Meebrengen: Speelkledij, Propere sportschoenen,
Lunch, Drinken, 4-uurtje, €7

Zondag 28 januari Sjorconstructie frietslag
Volgende week is het weer zo ver: DE FRIETSLAG.
maar er moet nog één en ander gebeuren. Daarom
steken we vandaag de handen uit de mouwen en
bouwen we onze frietbarak.
Bijeen: 9u00 @ Basis
Uiteen: 17u00 @ Basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1

Zondag 4 februari Kasactie Frietslag
Naar jaarlijkse gewoonte houden
vandaag de Scheepsjongens hun
Frietslag. Dus bakken we er weer
oplos. Nodig zeker heel de familie
en vrienden uit om een frietje te
komen eten.
Bijeen: 10u00 @ De Frietbarak
Uiteen: 18u00 @ De Frietbarak
Meebrengen: Speelkledij, Lunch,
Drinken, 4-uurtje, €1

Zondag 11 februari Groepszwemmen
GO LIER GO!!! Nee het is vandaag geen voetbal maar
wel zwemmen. En dan nog wel met de hele groep. Ons
nog eens goed uitleven in het water met de andere
takken. Vanaf 15 zal de groepsmis doorgaan in de
kapel.
Bijeen: 10u00 @ zwembad lier
(Kazernedreef 100, 2500 Lier)
Uiteen: 17u00 @ Basis
Meebrengen: Aansluitende zwembroek, Handdoek,
Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €10

Zondag 18 februari groepsfeest repeteren
Volgende week is het zover, dan brengen we onze
kunnen aan het grote publiek. Dus gaan we in een
hogere versnelling tot aan de première.
Bijeen: 9u00 Basis
Uiteen: 17u00 Basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1

Woensdag 21 februari oefenen groepsfeest
Vandaag oefenen we voor het eerst op het podium met
alles er op en er aan. Breng dus zeker je kleren mee.
Bijeen: 21u00 @ de zaal
(Merksemsesteenweg 34, Deurne)
Uiteen: 22u00 @ de zaal

Zaterdag 24 februari

Weken hebben we hier naar toe gewerkt. Vandaag is
dan ook de dag waarom het gaat gebeuren. Smeer jullie
stemmen want jullie zwanenzang zal vanavond
weerklinken op het podium.

In de voormiddag houden we onze generale repetitie.
Je hoeft niet in uniform te komen, want deze voormiddag
gaan we oefenen in onze kostuums.
Bijeen: 10u00 @ de Zaal
Uiteen: 13u00 @ de Zaal
Meebrengen: je groepsfeest kledij (laat je ook achter in
de zaal)
's Avonds wordt de voorstelling gehouden
Bijeen: 19u00 @ de zaal in perfect uniform
Uiteen: Wij brengen de jongens tijdens de pauze naar de
ouders.

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 Railier: 0470/67.45.07
Mail: scheepsjongens.2@gmail.com

ZEEVERKENNERS
Januari
Zondag 7 jan: TNV EXAMEN
Vandaag is het het TNV examen veel succes en hopelijk
is iedereen er van de eerste keer erdoor.
Nadien sport en spel en verder werken aan de gieken,…
Bijeen:09.00u op de basis
Uiteen:17.00u op de basis
Meenemen: speel, werk -kleren, eten en drinken,
eventueel iets voor na te lezen voor het examen. 1€

Zaterdag 13 jan: marsepein verkoop
Vandaag gaan we met heel de groep het stad in om
marsepein te verkopen.
Bijeen:13.00u op de basis
Uiteen:17.00u op de basis
Meenemen: perfect uniform!

Zondag 21 jan: werkvergadering met
verassingseten
Hopelijk is het schuur en slis werk gedaan en kunnen we
eindelijk gaan vernissen,…
Voor het middag eten gaat de leiding jullie verrassen.
Bijeen: 09.00u op de basis
Uiteen:17.00u op de basis
Meenemen: speel, werk -kleren, drinken, 5€

Zondag 28 jan: klimmen
Vandaag 2 programma’s : klimmen en
kaartlezen
(voorbereiding op de 3daagse van
februari).
Bijeen: 10.00u aan het fortje van
Merksem (adres: fortsteenweg 113
2170 Antwerpen )
Uiteen: 17.00u aan het fortje van
Merksem.
Meenemen: speelbroek en schoenen (
bovenkant uniform wordt heel de dag
aangehouden!) propere schoenen met lichte zolen voor
in de klimzaal (klimzaal wallstreet) eten en drinken 8€ en
uw studentenkaart!

Februari
Zondag 4 feb: schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen in
Antarctica.
En voor op te warmen krijgen
jullie frietjes van de leiding
gebakken door onze eigen
scheepsjongens.
Bijeen: 10.00u aan de schaatsbaan met de fiets
(adres: Moerelei 119-121 2610 wilrijk)
Uiteen: 17.00u op de basis
Meenemen: speelkledij, drinken, handschoenen, dikke
sokken, fiets en 9€

Zondag 11 feb: groepszwemmen
Vandaag kunnen jullie de grote
jongens van de groep spelen en
uitpakken met jullie spieren, want
we gaan met heel de groep
zwemmen. Om 15u is het
groepsmis
Bijeen:10.00u aan het subtropisch
zwembad van lier
(adres: S&R De Waterperels
kazernedreef 100 2500 lier (gps
Mechelsesteenweg 26) )
Uiteen:17.00u op de basis
Meenemen: eten, drinken, speelkledij, zwemgrief (
handdoek en SPEEDO anders mag je er niet in),10€

Vrijdag 16-zondag 18 feb: 3daagse staptocht
Hiervoor volgt de info via brief!

Donderdag 22 feb: oefenen groepsfeest
We gaan ons nummer
eens oefenen op het
huidige podium.
Bijeen:21.00u aan de zaal
(Merksemsesteenweg 34,
Deurne)
Uiteen:22.00u aan de zaal
Meenemen: u teksten.

Zaterdag 24 feb: groepsfeest
Eerst gaan we in de ochtend even een generale repetitie
houden en dan komen we in de avond nog eens samen
voor het grote spektakel.

Ochtend:
Bijeen: 10.00u aan de zaal
Uiteen: 13.00u aan de zaal
Meenemen: u tekst en u verkleedkleren
Avond:
Bijeen: 19.00u aan de zaal
Uiteen: na het nummer mogen jullie gewoon mee met de
ouders.

Gelieven steeds af te bellen voor
vrijdagavond indien mogelijk
Dieter: 0479
912 585
Erik: 0477
255 201

LOODSEN
Hier zijn we weer, de beste loodsentak aller tijden. We
gaan een dolle twee maanden tegen moet met veel
verschillende activiteiten zoals stages en het
groepsfeest. We gaan der weer is en knaller van
maken!!

7 januari

stage

Goedemorgen jongeheren, vandaag gaan de kleine
jongetjes van onze oh zo geliefde loodsentak op stage
terwijl de grote meneren aan hun toekomst werken.
Casper en Cedric zullen vandaag de zeehondjes
rondgooien. Emilio en Francis hebben het geluk om bij
de wilde zeewelpjes te staan en Xander en Noah gaan
van de scheepsjongens stoere binken maken.
Voor verdere planning best de leiding van
desbetreffende tak aanspreken.
Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

13 januari (zaterdag) marsepeinverkoop
Hey stoere binken van me,
vandaag gaan we de
groepskas eens wat spijzen.
We gaan met heel de groep
marsepein verkopen in onze
beminde stad Antwerpen.
Bijeen: zaterdag 13u op de basis
Uiteen: zaterdag 17u op de basis
Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

21 januari

stage

De knapste jongens van de basis staan vandaag weer
klaar om hun knapheid over te dragen aan de jongere
takken. Emilio en Xander zullen de zeehonden de weg
van Rudi leren, hierbij zullen zij vergezeld worden door
onze enige echte Viktor die zijn toekomst al heeft zeker
gesteld. Casper en Noah gaan samen voor onze
schatjes van welpen zorgen. Cedric en Francis gaan de
scheepsjongens leiden zoals enkel de beste leiders dat
kunnen.
Voor verdere planning de leiding van uw tak raadplegen.

Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

28 januari

basis

Ik heb spijtig genoeg nog een
laatste examen maar dat zal jullie
niet tegenhouden om vandaag een
fantastische dag te hebben. Het
plan is nog wat te werken aan de
Karel en dan kunnen jullie ook
eens beginnen aan het schrijven
van ons groepsfeestactje. Natuurlijk gaat onze act de
beste act van allemaal zijn. Ook gaan we vandaag eten
voorzien voor onze leidingsploeg om de loodsenkas te
spijzen. Blijf ook zelf allemaal eten en vraag wat moneys
aan je ouders, zeg dan ook dat je wat later thuis komt.
Bijeen: 10u op de basis
Uiteen: laat na het eten en drinken
Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

4 februari

stage

Hey hete beren, vandaag gaan we nog eens op stage bij
onze kleine schatjes. De scheepsjongens zullen
dolgelukkig zijn met hun extra leiding genaamd Casper
en Xander. De grote leiders Emilio en Cedric (lol groot)
zullen de welpjes entertainen. De kleine zeehondjes
zullen Noah en Francis verwelkomen.
Voor verdere informatie bij de desbetreffende leiding
even horen.
Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

9-11 februari

weekend Frankrijk

We gaan een weekendje naar
Frankrijk!!!! Spijtig genoeg kan ik niet
mee maar ik zal jullie zondag
opwachten op de basis zodat we
samen het weekend kunnen afsluiten
in ons loodsencafé.
Meebrengen: slaapzak, matje,
gezelschapsspelletjes, laptop met
films, zwemgerief voor Xander, 40 euro onkosten.
Verdere info nog via facebook te bespreken.
Bijeen : 18u op de basis
Uiteen : 18u op de basis

Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

16-18 februari

tententocht

Voor zij die willen kan je meegaan op staptocht met de
verkenners, voor verdere informatie zie de verkenners.
Denk ook nog eens goed na over hoe we geld
kunnen verzamelen voor ons legendarische
zomerkamp want we hebben nog veel nodig!!!
Brichau out xx.

18 februari

basis

De stoere binken die niet mee zijn gaan stappen komen
vandaag gezellig samen op de basis. We gaan lekker
werken aan de Karel en ons actje helemaal afwerken en
oefenen. In de avond doen we weer een loodsencafé
met eten voor ons en de leiding. De loodsen die mee zijn
gaan wandelen, ik sowieso niet maar dat dacht je
waarschijnlijk wel al, worden natuurlijk ook verwacht om
gezellig nog wat aan vorming te doen hihi xd xp.
Bijeen: 10u30 op de basis
Uiteen: na het eten en loodsencafé
Brichau out xx.

Week van 19-23 februari
groepsfeest

elke avond

Dit is de week voor ons fantastisch schouwspel. Wij
worden verwacht zoveel mogelijk te helpen bij de
opbouw hiervan. Elke avond komen we dus samen om
oftewel de camionet in en uit te laden of de decors op te
bouwen. Verdere info wordt op facebook besproken.
Brichau out xx.

23-25 februari

groepsfeest weekend

Wohoooow het is zover, onze
show gaat de wijde wereld in! We
spreken zaterdag af om te
oefenen en blijven er dan heel de
dag om de laatste details af te
werken. In de avond gaan wij het
dak van de zaal spelen met onze legendarische act.
Daarna ruimen we op en gaan we ons nog goed
amuseren op een nuchtere manier! We slapen uiteraard
op de basis.
Bijeen: zaterdag 9u in de zaal
Uiteen: zondag op de basis

Brichau out xx.
Zo, dit was het dan weer voor de maanden januari en
februari. We hebben ons weer eens goed geamuseerd
en we zien elkaar in maart!!! Tot dan hihi xxxxxxxxx!!!
Gsm jonas: 0479334475 je mag me altijd eens bellen
als je zin hebt

Volg ons online!

WWW.ZEESCOUTS2.BE

WWW.FACEBOOK.COM/ZEESCOUTS2

