Ankers Los
Maandblad maart-april Corneel Mayné 2de B.P. Zeescouts – Antwerpen

Belangrijke Data
6 maart: groepszwemmen
12 maart: veiling kunstwerken zeehonden
13 maart: voetbalwedstrijd
26 maart: mosselsouper
27 maart: vriendjesdag scheepsjongens
3 april: snoepverkoop zeehonden
10 april: opening vaarseizoen
23 april: Vriendjesdag zeeverkenners
24 april: Ten Miles
14 mei: opendeurdag

Kampdata
12 maart – 13 maart:
voetbalwedstrijdweekend: ZVK
1 april – 3 april:
Werkweekend: ZVK
2 april – 4 april:
Paaskamp: SJ
8 april – 10 april:
Paaskamp: ZH
13 april – 16 april:
Paaskamp: ZW
26 mei – 29 mei:
Weekend Gent: ZVK
3 juli – 13 juli:
Kamp Denemarken
14 juli – 24 juli:
Vaarkamp: ZVK

23 juli – 24 juli:
Weekend: ZH
26 augustus – 28 augustus:
Weekend Mechelen: ZVK

Zeehonden
Zondag 6 maart: groepszwemmen
Vandaag gaan we met de volledige groep het zwembad
van Deurne inpalmen! Bewijs maar eens dat jullie een
echte zeescout zijn door jullie kwaliteiten in het water te
tonen.
Bijeen: 10 uur aan sportoase Groot Schijn,
Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen
Uiteen: 17h op de basis
Meebrengen: zwemkledij, speelkleren, middageten, 4uurtje, drinken, 7 euro

Zaterdagavond 12 maart: infoavond groepskamp+
veiling
Lieve zeehonden en ouders, vanavond is het infoavond
over het groepskamp op de basis. Hier geven we jullie
graag wat extra informatie over het groepskamp en hoe
alles in zijn werk zal gaan. Tijdens deze infoavond
houden we ook een kunstveiling. De zelfgemaakte
kunstwerkjes van de zeehonden worden dan geveild om
de kas te spijzen. Laten we er een fijne avond van
maken met z’n allen ☺. De leiding zorgt voor een hapje
en een drankje. Tot vanavond!
We spreken af om 19u aan het zeehondenlokaal.

Zondag 13 maart: voetbalwedstrijd
Vandaag is het voetbalwedstrijd van de zeeverkenners
tegen de vriendenkring. Natuurlijk supporteren we met
de zeehondjes ook voor de verkenners! Komaaaan
verkenners! Daarnaast wordt er ook afgewisseld met
sport en spel. Ook ouders zijn meer dan welkom op
dit evenement, zodat we met zen allen luidkeels
kunnen supporteren voor hun!
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: speelkleren, middageten, 4-uurtje,
drinken, 1 euro, supportermateriaal

Zondag 20 maart: snoepverkoop
Jullie mogen de verkoper in jullie zelf nog eens boven
halen want we gaan snoep verkopen! Wie van jullie kan
het meeste snoepjes verkopen?
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: speelkleren, middageten, 4-uurtje,
drinken, 1 euro

Zondag 27 maart: kapoenen- en welpendag
Jongens, vandaag zullen we moeten tonen dat de
zeehondjes van den 2e zeescouts corneel mayné de
allerstoerste zijn. We gaan namelijk een hele dag
spelletjes spelen met zeehondjes en welpen van heel
veel andere scoutsgroepen (ja, zelfs met de landscouts
;)).
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: speelkleren, middageten, 4-uurtje,
drinken, 1 euro

Zondag 3 april: miniondag
Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke! Vandaag gaan we
ons verkleden als de minions van de verschrikkelijke
ikke! Haal allemaal maar alles uit de kast om het
grootste minionleger ooit te vormen. Misschien bouwen
we wel een raket om de maan te stelen met onze
krimpstraal… ;)
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: speel/verkleedkleren, middageten, 4uurtje, drinken, 1 euro

Zondag 8-10 april: paaskamp
Jippiiieee we vertrekken op paaskamp! Alle nodige info
kan je vinden in de brief die is doorgestuurd. Tot dan!

Zondag 17 april: geen vergadering
Ja lieve zeehondjes, ook jullie leiders zouden vandaag
graag paaseitjes rapen…
Maar niet getreurd, volgende week zien we jullie weer!

Zondag 24 April: Rivierenhof
Meihh, Moe, Knor Knor. Jaja je raad het al; vandaag
gaan we naar de kinderboerderij! Trek je overal maar al
aan want we gaan de diertjes bezoeken. Weten jullie
hoe je een mannelijk paard noemt of een klein
schaapje? Dit komen we allemaal te weten vandaag.
PS: Wie weet, eten we wel een lekker fris ijsje ☺.
Bijeen: 10u aan Parking Oost Rivierenhof (aan de
Ruggeveldlaan, 2100 Deurne)
Uiteen: 16u aan Paprking Oost Rivierenhof (aan de
Ruggeveldlaan, 2100 Deurne)
Meebrengen: speelkleren, middageten, 4-uurtje,
drinken, zonnecrème, 2 euro

Contact
Mail: zeehondjes@zeescouts2.be
Zeevang: 0494 87 84 36
Chikie: 0486 64 09 24
Zeezwijn: 0468 50 54 26
Kotick: 0486 74 88 29

Zeewelpen
Zondag 6 Maart

Vandaag doen we nog is iets met heel de groep, we
gaan met heel de groep zwemmen! Wie is er hier
een snelheidsduivel in het water? Vergeet zeker
geen aanspannende zwembroek mee te pakken!
Bijeen: 10 uur aan sportoase Groot Schijn,
Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, zwemgerief, lunch, drinken, 4uurtje, €7

Zondag 13 Maart
De verkenners nemen het weer eens op tegen de oude
vriendenkringers. Supporteren jullie mee voor onze
verkenners? De match begint om 14h en alle ouders
zijn zeker en vast ook meer dan welkom voor dit
heroïsche duel.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, lunch, drinken, 4-uurtje, €1,
supportersmateriaal

Zondag 20 Maart
Vandaag zijn het de grote kwartierspelen. Welk is het
sterkste kwartier, welk kwartier kan het beste
samenwerken en welk kwartier heeft het grootste
doorzettingsvermogen. Dat zullen we vandaag allemaal
testen dus breng je beste schoenen maar mee.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, lunch, drinken, 4-uurtje, €1

Zondag 27 Maart

We gaan vandaag testen hoe goed jullie kunnen
samenwerken om het andere team te overtreffen.
Vandaag gaan we lasershooten in het Sint Anna bos!
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, lunch, drinken, 4-uurtje, €1

Zondag 3 April

Deze zondag reizen we terug in de tijd naar de
middeleeuwen. Yesss, vandaag is het ridderdag. Neem
dus zoveel mogelijk ridderkleren en atributen mee zodat
we deze dag zo echt mogelijk kunnen maken.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, ridderkledij + attributen, lunch,
4-uurtje, €1
Zondag 10 April
Vandaag is het een belangrijke dag! De opening van het
vaarseizoen is officieel gestart. De zeescouts mag het
ruime sop weer gaan opzoeken. Wij gaan met de welpen
allemaal leuke workshops en activiteiten doen met de
andere groepen. Ook alle ouders zijn meer dan
welkom op deze unieke dag (zeker een aanrader om
eens te doen voor de ouders van de nieuwe leden).
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, lunch, 4-uurtje, €1, PERFECT
UNIFORM

Paaskamp 12 tot 15 April
Zondag is het pasen! De paashaas verstopt dan
paaseitjes voor jullie! Hopelijk kunnen jullie ze allemaal
vinden, maar wie weet komt de paashaas ook op bezoek
op ons paaskamp? Verdere info volgt nog via een brief!

Zondag 24 April
Het is weer Ten Miles dus is de basis heel moeilijk
bereikbaar… Geen vergadering dus op deze dag
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledi, lunch, drinken, 4-uurtje, €1

Contact
Mail: zeescouts2.welpen@gmail.com
Bagheera: 0496 35 89 27
Rama: 0489 88 39 23
Akela: 0499 91 97 23
Tabaqui: 0485 85 82 30
Sahi: 0468 13 75 62

Scheepsjongens
Zondag 6 maart
Vandaag is het groepszwemmen!
We gaan met heel de groep naar
het prachtig zwembad van Deurne
Groot Schijn. Na het zwemmen
zullen wij terugfietsen naar de basis
dus vergeet zeker niet om je fiets en
helm mee te nemen. VERGEET JE HELM NIET, GEEN
HELM IS NIET FIETSEN!!!!
Bijeen: 10 uur aan sportoase Groot Schijn,
Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: Zwemkledij, speelkledij, fiets, helm, eten
en drinken, 4-uurtje, 7 euro onkosten
Zondag 13 Maart
De verkenners nemen het weer eens op tegen de oude
vriendenkringers. Supporteren jullie mee voor onze
verkenners? De match begint om 14h en alle ouders
zijn zeker en vast ook meer dan welkom voor dit
heroïsche duel.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkledij, lunch, drinken, 4-uurtje, €2,
supportersmateriaal

Zondag 20 maart
GEEEF ACHT!! Vandaag is
het legerdag, we verwachten
dat alle soldaten hun
legeruitrusting meepakken
zodat we samen klaar zijn om
ons linkeroever te beschermen tegen dreiging van
buitenaf.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: legerkledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2
euro

Zondag 27 maart
Vandaag is het vriendjesdag! Pak dus allemaal zo veel
mogelijk vriendjes mee dan krijgen jullie vast een mooie
beloning van de leiding. We beginnen de dag met een
leuk potje springen in megabounce en fietsen daarna
terug naar de basis. VERGEET JE HELM NIET, GEEN
HELM IS NIET FIETSEN!!!!
Bijeen: 10 uur aan Megabounce, Hertoglei 1, 2660
Antwerpen
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: VRIENDJES, speelkledij, fiets, helm, eten
en drinken, 4-uurtje, 8 euro

Vrijdag 1 tot maandag 4 april
We gaan op paaskamp dit weekend, we
zullen het weekend op de basis
doorbrengen zodat we kunnen zeilen op
onze favoriete waterplas, het galgenweel.
Dit weekend zullen we veel zeilen, zorg dat
je warme zeilkledij hebt want het is nog heel
fris op het water, ouders met vragen mogen de leiding
altijd contacteren.
We komen op vrijdagavond samen en sluiten het
weekend maandagavond af.
Verdere informatie volgt nog in de brief.

Zondag 10 april
Vandaag is het opening vaarseizoen! Hoewel we vorig
weekend al veel gezeild hebben is het vandaag pas de
officiële start van het vaarseizoen. We verwachten
iedereen in perfect uniform op de basis. Ook zijn alle
ouders welkom bij deze unieke ervaring!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: PERFECT UNIFORM, speelkledij, eten
en drinken, 4-uurtje, 2 euro

Zondag 17 april
Het is vandaag geen vergadering want
het is Pasen, geniet allemaal van jullie
familie en de eitjes van de paashaas. Tot
volgende week!

Zondag 24 april
De Ten Miles heeft weer heel het stad en Linkeroever in
zijn greep. Deze week ook geen vergadering 

Contact
Mail: scheepsjongens.2@gmail.com
Arthur: 0470 78 48 09
Jonas: 0479 33 44 75
Cedric: 0471 21 24 90
Emilio: 0468 03 57 87

Zeeverkenners
Zondag 6 Mrt. 2022
Groepszwemmen
We gaan vandaag eens met iedereen
zwemmen, met de zeehondjes, welpen en
scheepsjongens, verheug jullie dus allemaal
maar op een dag waterpret! We gaan met de
fiets terug naar de basis, als je geen helm bij
hebt dan fiets je NIET.
Bijeen: 10 uur aan sportoase Groot Schijn,
Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen
Uiteen: 17 uur uit elkaar op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Zwemkledij, Lunch, Drinken,
4-uurtje, 7€, FIETS, HELM, FLUOHESJE

Zaterdag en zondag 12-12+1 Mrt. 2022
Het is dit weekend voetbalwedstrijd, jullie mogen
allemaal jullie oma’s, opa’s, mama’s en papa’s en de
hele bataklang uitnodigen om onze onvermijdelijke
overwinning tegen de vriendenkring te vieren!
Bijeen: zaterdag om 9 uur op de basis
Uiteen: Zondag om 17 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, slaapgerief, voetbalkledij,
Lunch, Drinken, 4-uurtje, 12€

Zondag 20 Mrt. 2022
Klimmen! We gaan vandaag klimmen,
het is op verplaatsing, dus neem
allemaal jullie fiets en toebehoren mee,
dat zijn: fietshelm en fluohesje. Je
neemt best ook binnensportschoenen
mee om mee te klimmen en een short.
Zorg dat je fiets inorde is en dat je een helm bij hebt,
zonder helm fiets je niet.
Bijeen: om 10 uur op Damplein 7 te Antwerpen
Uiteen: om 17 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, binnensportschoenen die
proper zijn, Short, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 7€, FIETS &
HELM

Zondag 27 Mrt. 2022
Werken aan de gieken, we gaan vandaag eindelijk nog
eens werken aan onze prachtige boten. We weten
allemaal dat het nodig is!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 2€

1-3 Apr. 2022
Het is volgende week OVS en daarom doen we nu nog
een efforeke, we doen een laatste werkweekend. We
gaan alles afwerken, de laatste puntjes op de i zetten,
zodat we met ruggengraat, stijl en karakter op OVS
kunnen staan.
Bijeen: vrijdag 20 uur op de basis
Uiteen: zondag 17 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Drinken, €20

Zondag 10 Apr. 2022
Opening vaarseizoen! Vandaag kunnen
we voor de eerste maal weer eens gaan
varen! We luisteren zondag naar de
plechtigheid waarna we te water gaan
om onze prachtige boten te testen!
Bijeen: 8 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaaruniform, Lunch, Drinken,
4-uurtje, 2€, PERFECT UNIFORM

Zondag 17 Apr. 2022
Varen, we trekken vandaag richting lillo, eens daar
spelen we wat spelletjes, gaan eten, drinken en dan
roeien we terug huiswaarts!
Bijeen: 6 uur op de basis
Uiteen: 16 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaaruniform Lunch, Drinken,
4-uurtje, 2€

zaterdag 23 Apr. 2022
Het water roept onze naam weer! We zoeken het ruime
sop van onze geliefde schelde weer op.we trekken
richting Rupelmonde! Het is ook vriendjesdag vandaag!
Neem al jullie vriendjes mee! Wie het meeste vriendjes
mee neemt mag een verrassing verwachten! ;)
Het is wel degelijk op zaterdag want zondag is het Ten
Miles ☺
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 19 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaarunfirom Lunch, Drinken,
4-uurtje, 2€

Contact
Mail: zeeverkenners@zeescouts2.be
Casper: 0477 16 67 09
Oskar: 0492 87 38 70
Quinten: 0499 91 97 36
Willem: 0471 23 49 81

Volg ons online
www.zeescouts2.be
www.facebook.com/zeescouts2
zeescouts2
groepsleiding@zeescouts2.be

