ZEEHONDJES
ZONDAG 6 september
De vakantie is gedaan en de school begint. Gelukkig beginnen onze
vergaderingen ook terug! Voor onze eerste vergadering gaan we
waterspelletjes spelen!!
Openen?
Sluiten?

9u
13u

@Basis te LO
@Basis te LO

Wat neem ik mee? speelkleren, zwemshort, lunchpakket, perfect
uniform

ZONDAG 13 september
Vandaag gaan we ons eens volledig zot sporten met de grote zeehonden
zevenkamp.
Openen?
Sluiten?
Wat neem ik mee?

9u
@Basis te LO
13u @Basis te LO
speelkleren, lunchpakket, perfect uniform

ZONDAG 20 september
Vandaag laten we onze knutseltalenten zien en proberen we de zotste
dingen die je kan bedenken te knutselen.
Openen?
9u @Basis te LO
Sluiten?
13u @Basis te LO
Wat neem ik mee?
speelkleren, lunchpakket, perfect uniform en
leuke knutselideeën

ZONDAG 27 september
Deze zondag staat er een speciale verrassingsvergadering op de
planning om de laatste vergaderingen als zeehond te vieren voor de
oudste zeehonden! Natuurlijk zijn alle zeehonden welkom op deze
leuke vergadering.
Openen?
Sluiten?
Wat neem ik mee?
veel enthousiasme

9u @Basis te LO
13u @Basis te LO
speelkleren, lunchpakket, perfect uniform en

ZEEWELPEN
ZONDAG

06/09

Terug naar school! Ja ja ook bij de zeescouts gaan we terug naar
school. We gaan proberen om jullie wat dingen aan te leren deze
zondag (knopen, avondlied,…). Natuurlijk is het niet alleen maar leren
en gaan we natuurlijk ook wat spelen.
Openen? 09 uur @basis
Sluiten? 17 uur @basis
Wat neem ik mee? Speelkleren, uniform, middageten, drinken, 4uurtje

ZONDAG

13/09

Sporten is gezond! Deze zondag gaan we zoveel mogelijk sporten
beoefenen. Urban fitnes, voetbal, rugby, lopen, baseball,…. Het komt
hopelijk allemaal aan bod.
Openen? 09 uur @basis
Sluiten? 17 uur @basis
Wat neem ik mee? uniform, sportkledij, middageten, drinken, 4uurtje

ZONDAG

20/09

Bij het schrijven van deze schikkingen weten we nog niet of de
roeiwedstrijd door gaat. Als deze doorgaat gaan we natuurlijk onze
zeeverkenners aanmoedigen! Gaat deze niet door? Dan gaan we de
geheime plekken van linkeroever ontdekken.
Openen? 09 uur @basis
Sluiten? 17 uur @basis
Wat neem ik mee? Middageten, 4 uurtje, drinken, schoenen voor
een tocht, speelkleren, uniform

ZATERDAG EN ZONDAG 26-27/09
3DE jaars weekend! !!!Weekend alleen voor derde jaars!!!
Info volgt via mail
Groetjes van jullie leiding!

SCHEEPSJONGENS
ZONDAG 06/09
Aangezien het vorig jaar niet vaak gelukt is, willen we het jaar eens
goed inzetten door te gaan zeilen op het Galgenweel! Trek je
bootsuniform al maar aan, pak een goeie dosis enthousiasme mee,
regel met de weerman dat het goed waait en we vliegen erin.
Openen? 9u @ basis
Sluiten? 17u @ basis
Meenemen? Bootsuniform (rode short, scouts-T-shirt, das), drinken,
middageten, vieruurtje, zeilkledij, reservekleren, handdoek, FIETS,
FIETSHELM, zonnecrème

ZONDAG 13/09
Vandaag is het tijd voor een bosspel in het Sint-Annabos. De leiding
moet het nog verzinnen (eerlijk zijn we wel he), maar tegen dan gaan
we een dag vol plezier voorbereid hebben. Dat de beste mogen winnen!
Openen? 9u @ basis
Sluiten? 17u @ basis
Meenemen? Uniform, speelkleren, drinken, middageten, vieruurtje

ZONDAG 20/09
De verkenners van Den 1 zullen vandaag zoals gewoonlijk de
roeiwedstrijd winnen, maar wij gaan ze het laatste zetje geven door
het opvallendst van alle groepen te supporteren. Verzamel alles dat
(véél) lawaai kan maken en hard opvalt, zoals grote spandoeken etc. In
de voormiddag knutselen we dat ineen, zodat we ’s middags onze
mannen kunnen gaan aanvuren. Go Den 1!!!
Openen? 9u @ basis
Sluiten? 17u @ basis
Meenemen? Uniform, speelkleren, drinken, middageten, vieruurtje,
materiaal dat lawaai kan maken, spandoeken, stokken om die aan vast
te maken, plakkaten,…

ZONDAG 27/09
Omdat we er nog niet genoeg van gehad hebben: zeilen! Misschien wel
de laatste keer van het vaarseizoen, dus zorg dat je het niet mist! Of
misschien ook niet, maar het punt blijft, zorg dat je het niet mist!

Openen? 9u @ basis
Sluiten? 17u @ basis
Meenemen? Bootsuniform, drinken, middageten, vieruurtje, zeilkledij,
reservekleren, handdoek, FIETS, FIETSHELM, zonnecrème

ZEEVERKENNERS
ZONDAG 6+13+27/09
Allerliefste vrienden, we gaan in september nog zo veel mogelijk
proberen varen. We zullen voor elke week een aanwezigheidspoll
voorzien, zo kunnen we elke tocht plannen en voldoende
voorzorgsmaatregelen nemen. Zie onderstaande getijdentabel voor de
uurregeling.

ZONDAG 19+20/09
ROEIWEDSTRIJD! Alles staat op dit moment nog onder voorbehoud, we
sturen de Fokkeloet van zodra alles volledig vast staat. Fingers crossed!

