Ankers Los
Maandblad mei-juni Corneel Mayné 2de B.P. Zeescouts – Antwerpen

Belangrijke Data
1mei: Carwash Scheepsjongens
1mei: Pittaslag Zeewelpen
14mei: Opendeurdag
22mei: Ijsjes verkoop zeehonden
26mei – 29mei: Roeiweekend Gent Zeeverkenners

Beste ouder, vrienden van den TWEE,
Op zaterdag 14 mei hadden we jullie graag uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze
grootse opendeurdag die dit jaar in het teken van de vikings staat!
Eventlink: https://fb.me/e/1r2Rcy7EE
We hopen dat jullie met z’n allen talrijk aanwezig zullen zijn want deze dag verwachten we niet enkel
onze jonge vikings maar ook hun ouders.
De opendeurdag is een ideaal moment om een kijkje achter de schermen te nemen en mee te ervaren
wat jullie zoon elke zondag in hun tak beleeft.
Niet enkel onze leden en ouders , oud -scouts zijn welkom maar we vragen jullie ook om jullie
vrienden, neefjes, klasgenootjes uit te nodigen en lid te worden van onze groep!
Nieuwe leden kunnen steeds enkele weken komen proberen. Spreek dit gerust verder af met
jullie groepsleiding en/ of takleiding..
Een oud viking spreekwoord zegt immers “hoe meer norsman zielen , hoe beter“!
Even ons fantastische aanbod op een rijtje zetten:
We verwachten jullie rond 13.30 u op de basis die omgetoverd wordt tot een heus viking kamp.
• Er wordt een groot viking spel georganiseerd waar iedereen jong en oud kan deelnemen.
Harald blauwtand verwacht jullie!
• Een heus viking kampement zal te bezoeken zijn .
• Stel je eigen team van 4 roeiers samen en neem deel aan onze roeiwedstrijd via volgende
link: https://forms.gle/KN88CZ37t1EAffnv8
• Alle lokalen zijn te bezichtigen (ook van de andere takken )
• Een heus museum van den 2 kan bezocht want wij hebben een roemrucht verleden dat terug
gaat tot in de tijd van de noormannen…..
• Grote infostand voor potentiële nieuwe leden alsook informatie over het kamp in
Denemarken.
• Je kan een inschrijven voor een rondvaart met ons machtig begeleidingsschip “den bou 2”
• Er is tijdens de dag een gezellig terras en bar voorzien voor al die dorstige viking mamas en
papas... Een plaats waar alle oude vikings verzamelen en hun verhalen ophalen...
• Een mega - springkasteel voor de kleinste.
• Last but not least... Een echte viking ribbekes BBQ met alle toebehoren... Aanvang rond
17.30 u.
Groepsleden : 13,50 € per lid
Volwassenen : 18,50 € per persoon
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via onderstaande link.
https://www.eventbrite.be/e/tickets-bbq-opendeurdag-326657420137
STEUN ONZE GROEPEN LAAT ONS ER EEN GEZELLIG FEEST VAN MAKEN .
De opbrengst van onze opendeurdag gaat integraal naar ondersteuning van ons groepskamp in
Denenmarken!

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 1 mei
Er zijn groene wezens op onze
planeet aarde beland. Waarom zijn
zij hier? En wat spreken zij een gekke
taal. Is zeezwijn nu ook in een alien
veranderd… ooo oooo ooooow hij
lijkt ook een alien te zijn geworden.
Jongens wij moeten een antigif
maken zodat zeezwijn weer beter
wordt. Hopelijk loopt dit goed af……
Bijeen: 09h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meebrengen: uniform, middageten, vieruurtje, water,
speelkledij, zonnecrème en 1 euro

Zondag 7 mei
Spitter spetter spat wij worden kleddernat maar deze keer
keer niet door het zwembad. Pak je
waterpistool maar mee want er gaat een groot
watergevecht plaatsvinden. Stipt om 11 uur
want dan worden de zeemonsters wakker. Wij
zullen paraat staan om deze strijd te winnen.
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: uniform, middageten, vieruurtje, water,
speelkledij, zwemkledij, handdoek, zonnecrème en 1 euro

Zaterdag 14 mei
Breng al je vriendjes, familie, buren, klasgenootjes,.... mee.
Dit is een belangrijke dag vandaag, we gaan met trots laten
zien waarvoor wij staan op onze opendeurdag. We gaan ons
van onze beste kant laten zien in perfect uniform.
Bijeen: 13h30 op de basis
Uiteen: 17u op de basis (maar blijf gerust plakken)
Meebrengen: uniform, middageten, vieruurtje, water,
speelkledij, zwemkledij, handdoek, zonnecrème en 1 euro,
vikingkledij

Zondag 22 mei
Amai amai amai mannekes wat een warm weer
seg. Zo warm dat ik wel een ijsje zou lusten.
stel dat wij nu niet alleen met de zeehonden ijs
eten maar gewoon ijsjes verkopen zo dat
iedereen verkoeling krijgt. Is dat nu geen
fantastisch plan? Jaaaaaaaaa jaja tuurlijk
leiding! Mama, papa, oma opa, zus, broer,...
jullie zijn allemaal welkom vanaf 14 uur in ons
ijsjessalon.
PS: vergeet jullie tong thuis niet want die zal je nodig hebben
;).
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: uniform, middageten, vieruurtje, speelkledij,
zonnecrème en 1 euro
Zondag 29 mei
Na zo'n drukke schoolweek hebben wij ook eens nood
aan rust om onszelf eens goed te verwennen. Daarom
komen Konny en Kollet op bezoek om ons te
verwennen met een welness. Dan zullen we wel
zennnnnn worden!
Bijeen: 9u op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meebrengen: uniform, middageten, vieruurtje, water,
speelkledij, zwemkledij, handdoek, badjas, slippers,
zonnecrème, 1 euro en je zennnnnnnnnn…..

Vrijdag 3 juni
In de disco hooo hoo hoo gaan we
dansen hoo hoo hoo gaan we zitten
gaan we springen gaan we springen
gaan op de tafel zingen in de disco ho
hoooo! Oke het is wel duidelijk disco
avond!
PS: luister alvast Samsom en Gert (in
de disco) om in de mood te komen.
Bijeen: 17 uur 30 op de basis
Uiteen: 19 uur 30 op de basis
Meebrengen: GEEN UNIFORM, snack, drankje, je vrolijke zelf
en 1 euro.

Vrijdag 10 juni
Hmmm heerlijk samen eten op de
basis. Neem alvast je groentje me
en een snijplank en mes. Op het
menu zal wraps met groetjes en een
vleesje staan. Dat zal smullen
worden!
Bijeen: 17 uur op de basis
Uiteen: 19 uur 30 op de basis
Meebrengen: GEEN UNIFORM, snijplank, mes, afwasspons,
handdoek en 4 euro.

Zondag 19 juni
Geen vergadering vandaag vanwege de examens.

Zondag 26 juni
Oke Oke Oké zeevang ja ja. GEZOND het is duidelijk! Ja
mannen je hebt het gehoord neem maar fruit als 4uurtje mee want we eten fruitsatés. En aan sport zal
het ook niet ontbreken. Ja ja Zeevang het is zeker en
vast een gezonde dag vandaag!
bijeen: 9 uur op de basis
uiteen: 17 uur op de basis
meebrengen: uniform, middageten, water, vieruurtje,
speelkledij/sportkledij, zonnecrème en 1 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 1 mei

Vandaag is het onze wereld beroemde PITASLAG. We
bereiden ons voor om de lekkerste pita’s te maken en met de
centjes die we verdienen kunnen we leuke dingen doen op
groepskamp. Dus neem maar zo veel mogelijk pita
liefhebbers mee en blijf zelf ook nog even hangen na 17u
voor een lekkere pita.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkleren, lunch, 4-uurtje, drinken, 1€, (extra
keukenmesje is altijd handig)
Zondag 8 mei
Vandaag is het, het grote 1 tegen allen spel. Of beter gezegd,
Welpen tegen de leiding. De leiding heeft allemaal
opdrachten bedacht, die jullie zullen moeten voltooien als
een team. Alleen zo kunnen jullie de leiding verslaan. We zijn
eens benieuwd tot wat jullie in staat zijn als team.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: speelkleren, lunch, 4-uurtje, drinken, 1€

Zaterdag 14 mei
Vandaag is het opendeurdag. Een leuke gelegenheid voor een
mooie rondleiding op heel het zeescouts terrein. Neem
gerust al je vrienden en familie mee om ze te laten proeven
van het leven als een zeescout.
Bijeen: 13h30 op de basis
Uiteen: 17h op de basis (maar blijf gerust nog even hangen)
Meenemen: al je vrienden en familie, uniform, drinken,
VIKINGKLEDIJ

Zondag 22 mei
Vandaag is het wieltjesdag. We
trekken met zen allen naar het
skatepark om onze beste trucjes te
laten zien. De leiding zal zelf ook een
parcours maken dat jullie zullen
moeten trotseren. Wie is de
dapperste onder jullie?

Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17u op de basis
Meenemen: step, skateboard, rollerblades, bmx,…zolang het
maar wieltjes heeft. En natuurlijk een helm en/of andere
bescherming!!!
Speelkleren, lunch, 4-uurtje, drinken, 1€

Zondag 29 Mei:

Alle welpjes zwemmen in het water. Jaja hoor het is weer zo
ver. Vandaag gaan we zwemmen. Wie van jullie is ons beste
bad eendje? Laat dat maar eens zin dan. We gaan met de
fiets dus vergeet ook geen helm en fluohesje.
Bijeen: 10h aan zwembad Plantin Moretus. (Plantin en
Moretuslei 343, 2140 Antwerpen, België)
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: FIETS, HELM, FLUOHESJE, speelkleren, lunch, 4uurtje, drinken, 2€

Zondag 5 juni
Het is spijtig genoeg geen vergadering deze week. We zien
jullie graag volgende week terug :-).

Zondag 12 juni
Nu iedereen toch al wat survival en leger ervaring heeft
opgedaan, maken we ons klaar om onze verfpistolen te vullen
want we gaan Paintballen. Of beter gezegd paintspuiten.
Bereid jullie maar voor want wie schrik heeft om vuil te
worden zal bezwijken. Pak dus zeker kleren mee die vuil
mogen worden.
Bijeen: 9h op de basis
Uiteen: 17h op de basis
Meenemen: kleren die vuil mogen worden, spuitjes of
andere manieren waar je verf mee kan afvuren, lunch, 4uurtje, drinken, 1€

Zondag 19 juni

Vandaag trekken we eens naar “de plage” (sint-Anna strand).
Lekker zonnen en spelen in de klei en het zand. Zwemmen
mag helaas niet maar pak toch maar iets mee dat nat mag
worden. En heel misschien trakteert de leiding wel op een
ijsje
Bijeen: 10h de zoo van Antwerpen
Uiteen: 16h de zoo van Antwerpen
Meenemen: Speelkleren Lunch, 4uurtje, drinken, 12€.

Zondag 26 juni
Fonteinen, grote speeltuin, veel gras,… met andere woorden,
park spoor noord. Vandaag gaan we dus park Spoor noord
onveilig maken. Buiten dat doen we een ladder competitie.
Iedereen tegen iedereen en er vallen mooie prijzen te
winnen. Bereid jullie dus voor op zware tegenstand, moeilijke
proeven maar vooral heel veel plezier.
Bijeen: 10h aan park spoor noord. (Ellermanstraat, 2060
Antwerpen, België)
Uiteen: 16h aan park spoor noord.
Meebrengen: Speelkleren, lunch, drinken, 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 1 mei
CARWASHHH!! Vandaag houden
we onze jaarlijkse kasactie zodat
we onze bootjes goed kunnen
blijven onderhouden. We zullen elk
voertuig dat mensen brengen
helemaal schoon schrobben, van
auto’s tot rolschaatsen, wij kunnen
alles aan. Trek dus zeker je mooiste
kuisoutfit aan zodat we er zelf ook nog eens prachtig uitzien
en vergeet geen reclame te maken!
Tijdens het kuisen kunnen de mensen ook genieten van een
heerlijke pita bij de pitaslag van de welpjes.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: kuiskledij, handdoek, reservekledij, drinken en
4-uurtje, middageten hoeft niet, 2 euro

Zondag 8 mei
We trekken vandaag nog eens naar het verre Sint-Niklaas om
daar het recreatiedomein de Ster onveilig te maken. Daarna
maken we nog een prachtige fietstocht door de natuur terug
naar de basis. Vergeet jullie zwemgerief zeker niet en zorg
dat je fiets goed in orde is!
Bijeen: 10u aan het provinciaal domein de Ster, Lange
Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas
Uiteen: 17 uur op de basis
Meebrengen: fiets en helm, zwemkledij, handdoek, eten,
drinken en 4-uurtje, 5 euro

zaterdag 14 mei
OPENDEURDAG!! Pak vandaag zoveel mogelijk vriendjes mee
want we gaan een fantastische opendeurdag hebben met
heel de groep! De dag zal in het thema staan van ons
grootkamp: vikings. Na het grote groepsspel op de basis
zullen er vanalle leuke activiteiten zijn om jezelf mee te
amuseren. Ook voor ouders/familie/vrienden zal er vanalles
voorzien zijn om er een toffe dag van te maken.

Zondag 22 mei
Het heeft weer veel te lang
geduurd, vandaag gaan we nog
eens ZEILEN op ons geliefde
galgenweel. Trek jullie mooiste
zeilpak aan en vergeet de zon niet
mee te pakken!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: +/-17 uur op de basis
Meebrengen: zeilkledij, zonnecrème, handdoek,
reservekledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2 euro
Zondag 29 mei
Het was vorige week zo tof dus we gaan het gewoon nog
eens doen, vandaag gaan we zeilen. De basis hebben we
ondertussen al een paar keer gezien dus vandaag kunnen we
nog eens iets nieuw leren.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: +/-17 uur op de basis
Meebrengen: zeilkledij, zonnecrème, handdoek,
reservekledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2 euro

Zondag 5 juni
Zeescouts? Wat doen jullie dan op een
zondag? Jullie hebben het goed geraden we
trekken vandaag weer naar het galgenweel
om het water onveilig te maken, vergeet
jullie goede humeur en de wind niet!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: +/-17 uur op de basis
Meebrengen: zeilkledij, zonnecrème, handdoek,
reservekledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2 euro

Zondag 12 juni
Wow wat een geluk hebben jullie deze week! We gaan weer
zeilen joepie! Vandaag kunnen we nog eens wat races doen
om te zien wie het zeilen ondertussen al helemaal onder de
knie heeft.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: +/-17 uur op de basis
Meebrengen: zeilkledij, zonnecrème, handdoek,
reservekledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2 euro

Zondag 19 juni
Vandaag is het geen vergadering vanwege de examens!
Zondag 26 juni
Voor gaan zeilen op ons prachtige meer in Denemarken gaan
we vandaag nog eens afscheid nemen van het galgenweel. Op
het einde van de dag kunnen we onze zeilspullen al mooi
klaarleggen om mee te nemen op vikingkamp.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: +/-17 uur op de basis
Meebrengen: zeilkledij, zonnecrème, handdoek,
reservekledij, eten en drinken, 4-uurtje, 2 euro
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 1 mei
We gaan vandaag varen, het harde werk van het werkseizoen
zal zijn vruchten afwerpen. We gaan Lillo verkennen! Als je
kan, neem dan je fiets mee, vergeet dan geen helm en
fluohesje!
Bijeen: 7 uur op de basis
Uiteen: 18 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaaruniform; Lunch, Drinken, 4uurtje, 2€

Zondag 8 mei
Als de weergoden ons vandaag gunstig zijn zullen we nog
eens naar Lillo trekken! Probeer weer met zoveel mogelijk
met de fiets te komen, we geraken niet allemaal op de giek!
Vergeet geen helm en fluohesje.
Bijeen: 09 uur op de basis
Uiteen: 19 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaaruniform, Lunch, Drinken, 4uurtje, 2€

Zaterdag 14 mei
Vandaag is het opendeurdag! Een enorm belangrijke dag,
hopelijk komen jullie allemaal massaal met heel veel goesting
naar deze dag en vergeet zeker je viking verkleedkleren niet.
Bijeen: 09h op de basis
Uiteen: om 17 uur op de basis (maar blijf gerust nog even
hangen)
Meebrengen: Speelkledij, binnensportschoenen die proper
zijn, Short, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 7€, FIETS & HELM

zondag 22 mei
Als de weergoden ons vandaag gunstig zijn zullen we nog
eens naar Lillo trekken! Probeer weer met zoveel mogelijk
met de fiets te komen, we geraken niet allemaal op de giek!
Vergeet geen helm en fluohesje.
Bijeen: 09 uur op de basis
Uiteen: 19 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Vaaruniform, Lunch, Drinken, 4uurtje, 2€

donderdag 26 mei tot zondag 29 mei
We gaan op roeiweekend naar Gent, hiervoor neem je mee
wat je altijd meeneemt op weekend. Je neemt mee wat je
altijd meeneemt op weekend, slaapzak, matje, vaaruniform
etc..
Bijeen: donderdag 05h op de basis
Uiteen: zondag 17h op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 35€

Zondag 5 juni
We gaan zoals gewoonlijk varen! Neem dus allemaal jullie
beste vaaruniform mee. Als het goed weer wordt doen we
wellicht een plonsje!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen:19 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 2€

Zondag 12 juni
Ra Ra Ra wat we gaan doen vandaag? Jawel hoor, jullie raden
het goed, we gaan varen! We hebben al de hele maand
chance met het tij en kunnen alweer op het gemakje om 9
uur bijeen komen.
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen:19 uur op de basis
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 2€

Zondag 19 juni
Geen vergadering vanwege examens…

Zondag 26 Jun. 2022
Dit is het dan jongens, de laatste roeivergadering voor het
grootkamp dus hopelijk zijn we voltallig!
Bijeen: 9 uur op de basis
Uiteen: 19 uur op de basis
Meenemen: Vaaruniform, lunch, drinken, 2 euro

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

