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Maandblad november-december Corneel Mayné 2de B.P. 
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Belangrijke Data 

6 november: deadline wafels 
12 november: Kaas & Wijn 
4 december: bladerenslag 
4 december: sint vergadering 
18 december: Soepverkoop ZW 
 

Kampdata 
5 & 6 november: TNV-weekend → ZVK 
17 & 18 decmeber: kerstweekend → ZH 
26 & 28 decmeber: kerstweekend → ZW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeehonden 

zondag 6 november:  

Jippiiieeeee we gaan vandaag zwemmen!! We weten 
dat het al even geleden is, dus laat maar eens zien wat 
jullie intussen hebben geleerd! Na het zwemmen nemen 
we de tram naar de basis om daar nog wat leuke 
spelletjes te spelen. Tot aan het zwembad, 
watervrienden! 

Bijeen: 10u aan het zwembad van hoboken, Krijgsbaan 
20, 2660 Antwerpen 

Uiteen: 17u op de basis 

Meebrengen: Speelkledij, uniform, zwemkledij, 
handdoek, eten en drinken, 4-uurtje, €5  

 

 

zondag 13 november:  

Nafi Thiam, Kevin en Jonathan Borlée, Thia Hellebout, 
Elodie Ouédraogo… de lijst met olympische toppers van 
België gaat maar door! Vandaag zullen we de 
olympische disciplines inoefenen en testen bij ieder van 
jullie. Misschien wordt vandaag wel de Belgische Usain 
Bolt geboren…  



 

Bijeen: 9u op de basis 

Uiteen: 17u op de basis 

Meebrengen: Speelkledij, uniform, eten en drinken, 4-
uurtje, €1 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 20 november: 

Wat we vandaag voor jullie in petto hebben, is toch van 
een ander kaliber hoor… zet jullie schrap want we gaan 
naar MEGA speelstad!! Eens een dagje waar we ons 
volledig kunnen laten gaan op trampolines, glijbanen, 
klimrekken, ballenbaden enzovoort. Eens een dagje weg 
van de basis kan geen kwaad hé ;). 



Aan de ouders: we zullen via whatsapp communiceren 
voor een carpool.  

 

Bijeen: 10u aan Megaspeelstad, Voetbalstraat 16, 2275 
Lille 

Uiteen: 16u aan Megaspeelstad, Voetbalstraat 16, 2275 
Lille 

Meebrengen: Speelkledij, uniform, eten en drinken, 4-
uurtje, €10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 27 november:  

Soep heerlijke soep! Ja ja we gaan soep maken. Breng 
je favoriete groenten mee. Maar genieten van de soep 
doen we niet alleen dus nodig je vriendjes uit om mee 
soep te maken. Zodat we samen kunnen smikkelen!  



 

Bijeen: 9u op de basis 

Uiteen: 17u op de basis 

Meebrengen: Speelkledij, uniform, snijplank, 
aardappelmesje, keukenhandoek, groenten, eten en 
drinken, 4-uurtje, €2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 4 december:  

Vele bladeren dwarrelen over de basis, samen met de 
vriendenkring gaan we de bladeren weg doen zodat we 
kunnen blijven spelen op de basis. Na al dat werk gaan 
we gezellig opwarmen binnen en knutselen met 



bladeren. En wie komt er plots piepen? Is dat nu roetpiet 
dat rond huppelt op de basis…  Wat doet hij hier?  

Bijeen: 9u op de basis 

Uiteen: 17u op de basis 

Meebrengen: Speelkledij, uniform, hark, eten en 
drinken, 4-uurtje, €1 

 

zondag 11 december: 

beste dappere zeeridders,  

Keizer Kottic, Koning Patalamon 
en Koningin Chickie zullen jullie 
vandaag opwachten met een 
groots evenement: de 
middeleeuwse een tegen allen spelen! Bereid jullie voor 
op grootse, moeilijke en misschien wel gevaarlijke 
opdrachten die jullie alleen of met zen allen zullen 
moeten uitvoeren. Wees gewaarschuwd, deze dag is 
niet geschikt voor doetjes. 

Bijeen: 9u op de basis 

Uiteen: 17u op de basis 

Meebrengen: Speelkledij, ridderkledij, uniform,  eten en 
drinken, 4-uurtje, €1 

17-18 december: 

Ooo dennenboom ooh dennenboom wat zijn je takken 
wonderschoon. Hoo hoo hoo hoo de kerstman komt op 
bezoek op kerst Kamp. Spannend….  



De brief voor het kerstweekend volgt nog. 

 

zondag 25 december:  

Jammer maar helaas geen vergadering want het is 
kerstmis vandaag. Geniet allemaal van het lekker eten 
en de cadeautjes! 

 
 
Contact 
Mail: zeehondjes@zeescouts2.be 
Chikie: 0486 64 09 24 
Pantalaimon: 0479 33 44 75 
Kotick: 0486 74 88 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeewelpen 

 
Zondag 6 november 2022 
Vandaag gaan we zwemmen en fietsen we terug naar 
de basis! Ik weet dat jullie allemaal al zeewelpen zijn, 
maar hopelijk kunnen jullie nog steeds evengoed 
zwemmen als een echte zeehond!  
 

mailto:zeehondjes@zeescouts2.be


Bijeen: 10u00 Zwembad Merksem (Van Heybeeckstraat 
9, 2170 Antwerpen) 
 
Uiteen: 17u00 op de basis 
 
Meebrengen: Speelkledij , 
Lunch, Drinken, FIETS, 
HELM, FLUOHESJE, 
SPANNENDE ZWEMSHORT, 
4-uurtje, €2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 november 2022 
Het bos van Sint-Anna wordt dit weekend omgetoverd 
tot ons persoonlijk jachtgebied! Jullie zullen het gebied 
onveilig maken in een groots bosspel! Neem zeker jullie 
speelkleren mee om te kunnen sluipen door het bos. 
 
Bijeen: 09u00 op de basis 
 



Uiteen: 17u00 op de basis 
 
Meebrengen: Speelkledij, (verkleedkledij) , Lunch, 
Drinken, 4-uurtje, €1 
 
 
Zondag 20 november 2022 
Nu de winter het land begint in te sluipen moeten we ons 
voorbereiden om gladde wegen. Om dit te doen komen 
we samen aan de schaatsbaan en leren we pirouetjes 
draaien!  
 
Bijeen: 09u30 Schaatsbaan Wilrijk 
 
Uiteen: 17u00 op de basis 
 
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €7, 
HANDSCHOENEN, KIDS-ID, Warme kleren 
 

 
Zondag 27 november 2022 
Na de vrieskou van vorige week duiken we de Indische 
Jungle in! We gaan op zoek naar het hol van Mowgli en 
Akela diep in de jungle! Pas wel op voor Shere Khan!!!! 
 
Bijeen: 09u00 op de basis 
 
Uiteen: 17u00 op de basis 



 
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1, 
  
 
Zondag 4 december 2022 
Jullie weten het misschien al, maar binnen enkele dagen 
komt de Sint weer pakjes leveren bij jullie thuis! Gelukkig 
voor jullie hebben wij hem al 2 dagen eerder kunnen 
vastleggen voor jullie!  
 
Bijeen: 10h00 op de basis 
 
Uiteen: 16u00 op de basis  
 
Meebrengen: Speelkledij, 
Lunch, Drinken, 4-uurtje, €1,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 december 2022 
Nu we het allemaal terug warm hebben gekregen van de 
cadeautjes van vorige week zijn jullie allemaal klaar om 
een frisse duik te nemen in de schelde! Of misschien 
toch zeker in een zwembad? Vergeet zeker allemaal 
jullie fiets niet om terug naar de basis te fietsen! 
 



Bijeen: 10u00 aan zwembad Groenenhoek 
Orpheusplein 1, 2600 Antwerpen  
 
Uiteen: 17u00 op de basis 
 
Meebrengen: Speelkledij, Lunch, Drinken, 4-uurtje, 
FIETS, HELM, FLUOHESJE, €2 
 
 
Zondag 18 december 2022 
Wees maar klaar om de handen uit de mouwen te 
steken! Vandaag zijn jullie allemaal koks van het ebste 
kaliber! We maken enorme potten soep klaar en 
verkopen die dan ’s avonds aan alle ouders! 
 
Bijeen: 09u00 op de 
basis  
 
Uiteen: 17u00 op de 
basis 
 
Meebrengen: 
Speelkledij, Lunch, 
Drinken, 4-uurtje, 
snijplank, mesje,  €1  
 
Zondag 26-28 december 2022 
Tijdens deze periode zullen we ons Kerstkamp houden.  
Brief volgt! 
 
 
Contact 
Mail: zeescouts2.welpen@gmail.com  
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Rama: 0489 88 39 23 
Akela: 0499 91 97 23 
Sahi: 0468 13 75 62 
Hathi: 0468 50 54 26 
Jakala: 0494 87 84 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheepsjongens 

Zo 6 november 
Vandaag testen we hoe sportief jullie zijn. Een hele dag 
zullen we elkaar uitdagen in verschillende 
sportdisciplines en zo te weten komen hoe straf jullie 
zijn. Wie is de beste voetballer, loper, trefballer ,… . We 
gaan natuurlijk geen hele dag sporten. We wisselen de 
sporten af met enkele leuke spelletjes. 



 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch, €2 ,4U-tje, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 13 november 
Vandaag gaan we onze beste kikker-schaar-potlood 
techniek nog eens bovenhalen in het zwembad van 
Hoboken! Daarna fietsen we naar de basis en spelen we 
nog wat spelletjes. 



 
Bijeen: 10u Zwembad hoboken (adres: Krijgsbaan 20, 
2660 Antwerpen) 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: AANSPANNENDE zwembroek handdoek, 
speelkledij, lunch, 4U-tje, fiets, helm, fluohesje, fietsslot 
,€2 
 
 
Zo 20 november 
Wie kan er sjorren???? Vandaag overlopen we alle 
technieken die een geoefend scheepsjongen bezit. We 
leren sjorren, tenten opzetten en nog veel meer. 
 
 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch, €2 ,4U-tje, 
 
Zo 27 november 
Vandaag trekken we met zen allen de bossen in voor 
een groot bosspel! Wie kan de beste tactiek bedenken, 
wie bezit de beste survival en camouflagetechnieken? 
We weten het na vandaag! 



 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch, 4U-tje, €2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 4 december 
Wie is de Jeroen Meus onder de scheepsjongens? 
Vandaag hebben we kookvergadering!  



Verse gevangen schelde kreeft of een huisgemaakt 
veldslaatje? Vandaag komen we te weten wat de leiding 
in petto heeft voor jullie! 

 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch is niet nodig, 4U-tje, €4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 11 december 



Vandaag is het de gezamenlijke blarenslag! Iedereen is 
welkom om een handje toe te steken en onze basis 
terug “bladvrij” te krijgen.  
 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch, 4U-tje, rijf, 
handschoenen, eigenlijk alles om bladeren op te kuisen, 
€2 
 
 
Zo 18 december 
BRRRRRR! De winter is weer bijna daar. Kleed je goed 
aan en neem je leukste gezelschapsspel mee. Vandaag 
spelen we lekker gezelschapsspelletjes in het lokaal 
dus. Zodat we niet een hele dag op ons gat zitten 
trekken we tussendoor ook naar buiten om wat stoom af 
te laten! 
 
Bijeen: 9u op de basis 
 
Uiteen: 17u op de basis 
 
Meebrengen: speelkledij, lunch, €2 ,4U-tje, 
 
 
Zo 25 december  
Vrolijk kerstfeest!! Vandaag geen vergadering. 
 
 
Contact 



Mail: scheepsjongens.2@gmail.com  
Arthur: 0470 78 48 09 
Emilio: 0468 03 57 87 
Oskar: 0492 87 38 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeeverkenners 

Zondag 30/10 – woensdag 02/11 Staptocht 
Het is onze waanzinnig coole staptocht, jullie hebben 
alle info en de brief reeds gekregen. We zullen 
thuiskomen met epische verhalen! 
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Zaterdag 05/11 – zondag 06/11 
Het 2e weekend op rij, het is nu TNV-weekend, voor 
onze nieuwe jongens is dit een bijscholingsweekend 
waarin ze de verschillende hoofdstukken van het TNV-
boekje aangeboden krijgen in lessen.  
 
Bijeen: 9 uur op de basis 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkleren, werkkledij, slaapzak, matje, 
lunch voor zaterdag, 4 uurtje voor zaterdag, 15 euro 
onkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12/11 – zondag 13/11 Kaas & wijn 
Het 3e weekend! We vragen veel 
van jullie, dat weten we, maar dit 
weekend is enorm belangrijk, 
hopelijk zijn we talrijk aanwezig. 
Spoor nog zo veel mogelijk mensen 
op die willen komen, hoe meer 
mensen we nu kunnen aantrekken, 
hoe leuker we het jaar kunnen maken. 
 
Bijeen: 9 uur op de basis 



Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Meenemen: Speelkleren, werkkledij, 
slaapzak, matje, lunch voor zaterdag, 4 uurtje voor 
zaterdag, 10 euro onkosten, wit hemd & perfect 
uniform 
 
 
Zondag 20/11 
Gedaan met de weekends, vandaag een gewone 
werkvergadering onderbroken door wat sport en spel, 
probeer talrijk aanwezig te zijn, veel handen maken licht 
werk! Jullie mogen vandaag ook croque materiaal 
meenemen. 
 
Bijeen: 9 uur op de basis 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkledij, werkkledij, lunch (croque 
materiaal), 4-uurtje, 2 euro onkosten 
 
 
 
 
Zondag 27/11 
Vandaag, lieve jongens, gaan we jullie wat workshops 
geven omtrent het werken aan de gieken en 
materiaalzorg. Alweer hetzelfde als vorige week, probeer 
talrijk aanwezig te zijn, zo kunnen we er snel werk van 
maken. 
 
Bijeen: 9 uur op de basis 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkledij, werkkledij, lunch, 4-uurtje, 2 
euro onkosten 



 
 
Zondag 04/12 bladerenslag 
Alright boys, er is niet veel anders aan 
vandaag dan vorige week. We zullen de 
vriendenkring wat helpen met bladeren 
bijeen te ruiven, dus neem een gritsel mee 
(indien mogelijk). We gaan uiteraard ook onze prachtige 
scheepjes nog wat onder handen nemen. 
 
Bijeen: 9 uur op de basis 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkledij, werkkledij, gritsel, lunch, 4-
uurtje, 2 euro onkosten 
 
 
Zondag 11/12 
Zwemmen! Tijd om onze zeebeentjes 
nog eens te testen, we doen dit 
uiteraard in een leuk zwembad in 
Deurne! We gaan naar de sportoase, 
na onze watertraining werken we nog 
wat aan onze vloot. Op verplaatsingen 
gaan we altijd met de fiets, neem dus 
ook zeker een helm en fluohesje mee, anders zal je 
moeten wandelen. 
 
Bijeen: 10 uur op de ruggenveldlaan 488 2100 
Antwerpen 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkledij, werkkledij, aanspannende 
zwembroek, lunch, 4-uurtje, 7 euro onkosten 
 



 
Zondag 18/12 
Eindelijk een normale werkvergadering, het zou bijna te 
spannend worden in het werkseizoen      . We moeten 
eens goed beginnen doorwerken om onze vloot weer in 
orde te krijgen, we maken in de middag croque 
monsieurs. 
 
Bijeen: 9 uur op de basis 
Sluiten: 17 uur op de basis 
Meenemen: Speelkledij, werkkledij, lunch (croque 
materiaal), 4-uurtje, 2 euro onkosten 
 
 
 
 
Zondag 25/12 Geen scouts 
Fijne kerst jongens, geniet ervan! Wij vieren ook feest 
dus het is zondag geen scouts, mochten jullie willen kan 
je steeds zelf komen werken, spreek dit onderling af. 
 
 
Contact 
Mail: zeeverkenners@zeescouts2.be 
Quinten: 0499 91 97 36 
Willem: 0471 23 49 81 
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Volg ons online 

 
www.zeescouts2.be 
www.facebook.com/zeescouts2 
zeescouts2 
groepsleiding@zeescouts2.be 
 

http://www.zeescouts2.be/
http://www.facebook.com/zeescouts2
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