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His Master’s Voice!
Beste ouders, leden en sympathisanten,
We zijn begonnen met het nieuwe jaar. De overgang was dit
jaar uitzonderlijk in de hoge rielen maar we hebben ons
geamuseerd. Zoals elke overgang moeten we jammer genoeg
afscheid nemen van aantal leiding. We willen hun hartelijk
danken voor de vele dagen, maanden en jaren inzet die ze
hebben geleverd. Een dikke dankuwel aan Niels (again), Cesar,
Nathan en groepsleiders Kevin en Jiri voor hun inzet! We
zullen jullie missen.
In november hebben we ons TNV-weekend. Onze
zeeverkenners krijgen dan de theorie die ze nodig hebben om
verantwoordelijk op ’T scheld te begeven want geef toe dat is
wel nodig naast die reuzeschepen. Om af te sluiten willen we
nog een datum meegeven voor de spaghettiavond van de
Scheepsjongens. 03/12 kunnen jullie gerust iets gaan eten bij
ons in de pier. Verdere info verder in het boekje.
Met zeescoutse groet,
De groepsleiding
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De Vriendenkring van Den 1
Beste,
De VZW Vriendenkring van de 1e Zeescouts Georges De Hasque (met
hoofdletter ‘d’) werd opgericht in 1972, oftewel 50 jaar geleden… Dat
kwam ik onlangs te weten bij het invullen van één of ander formulier
n.a.v. de vernieuwde vzw-wetgeving. Deze VZW werd opgericht met het
doel het materiaal van de groep (varend en niet-varend) veilig onder te
brengen in een legale structuur.
Dat we zo’n verjaardag aan ons voorbij zouden laten gaan? Zeker niet.
Begin oktober, beslisten we op het BO (het ‘bestuursorgaan’, of de oude
maandelijkse ‘bestuursvergadering’) om toch ‘iets’ te doen. Alleen zien
we daar dit jaar geen kans meer voor, omdat onze feestzaal alle
weekends van 2022 al volgeboekt is. Die verhuur loopt dan ook als een
trein: mochten er onder jullie nog trouwlustigen zijn dan kan ik u ook
melden dat er voor 2023 nog maar amper weekends beschikbaar zijn…
Daarom gaan we onze 50-jarige ‘jubilee’ vieren met ‘het Feest van den
1’ op zaterdag 1 juli 2023.
Alle leden van onze VZW zijn daarop uitgenodigd, maar ook allen die dat
nog kunnen worden, zoals een rits oud-zeescouts (en minder oude ook),
ouders van actieve leden, tot zelfs toevallige voorbijgangers met een
hart voor zeescouting. U leest er hier volgende keer meer over.
Dat voor wat de toekomst betreft. Nog even in het recent verleden
duiken nu, want met het Scheldefestival, de probeerdag en de overgang
in de Hoge Rielen was het bestuur in de weer. Niet alleen om bvb
hamburgers te bakken, maar ook om met de hulp van een leger
vrijwilligers ijsjes te verkopen, frieten te bakken, ... Pro deo, maar ter
ondersteuning van wat allemaal dierbaar is: de jeugd die iedere zondag
op de basis ‘zeescout’ komt zijn.
Namens het bestuur,
Bert Janssen
Voorzitter, zeescout sinds 1976 …

ZEEHONDJES
Vorige maand hebben we het nieuwe scoutsjaar al
goed ingezet en deze maand doen we gewoon
verder
November, de maand waarin we Halloween vieren en al eens
graag ons verkleden. Maar wat heeft november nu allemaal in
petto voor de zeehonden? Je vindt het hier allemaal terug.
Onze weersvoorspelling voor deze maand: frisjes met een grote
kans op plezier!
ZONDAG 6 NOVEMBER

Vandaag brengen we het griezelig monster in
ons naar boven. Het is namelijk Halloween
vergadering. Deze zondag belooft een zondag
vol spookachtige spelletjes te worden. Trek
dus maar jullie meest angstaanjagende
verkleedkleren aan en verzamel al jullie moed.
Get ready to be scared!!!!!!
Openen? 9 uur
Sluiten? 13 uur
Waar? De basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform, speelkleren, middageten,
drinkenbus en verkleedkleren.

ZONDAG 13 NOVEMBER
Vandaag gaan we zien wie de spelletjes kampioens is. Het is namelijk
spelletjes dag. Neem dus allemaal jullie lieveligs gezelschapsspelletjes
mee en bereid je voor op een dag vol spanning. Markeer je doos ook
zeker met een sticker of naam zodat deze niet verloren gaat!
Openen? 9 uur
Sluiten? 13 uur
Waar? Basis
Wat neem ik mee?
Perfect uniform, speelkleren, middageten,drinkbus en spelletjes

ZONDAG 20 NOVEMBER
Vandaag zetten we de zee in Zeescouts! Deze zondag is het aan jullie
om jullie zwemvaardigheid aan ons te bewijzen. We gaan namelijk
zwemmen in Beveren dus vergeet zeker niet je zwembroek en
zwembandjes mee te brengen 😊😊. We gaan een dag vol
wildwaterbanen en glijbanen tegemoet, dus zet je schrap!
Openen? 9 uur
Sluiten? 13 uur
Waar?
Wat neem ik mee? Perfect uniform, speelkleren,
middageten,Drinkbus en zwemkleren

ZONDAG 27 NOVEMBER
Hij komt, hij komt die lieve goede Sint... maar nog niet helemaal. Om
ons toch al wat voor te bereiden op zijn aankomst schrijven we
vandaag al brieven aan de Sint. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest en zijn er dit jaar geen stoute kindjes in onze groep 😉😉
Openen? 9u
Sluiten? 13u
Waar? Op de basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform, speelkleren, lunchpakket,
drinkbus.

Stevige linker van jullie favoriete zeehondenleiding,
Jaagtand, Zeevang, Limmershin en Epatka

ZEEWELPEN

Top welpen deze maand is de echte eerste maand van het jaar
in deze nieuwe welpen groep, ook is het de eerste maand van
de herfst dit betekend veel buitenspelen en ravotten in de
bossen en op onze basis we gaan er weer een top maand van
maken en laten zien dat de welpen van den 1 alles aankunnen.
ZONDAG 6 NOVEMBER
Vandaag trekken we de bossen in om onze sluip en kruip vaardigheden
op de proef te stellen, dit gaan we doen met een super graaf smokkel
spel en onze smokkelwaar ongezien langs de boemannen en tegenpartij
zien te krijgen.
Openen?9u
Sluiten? 17u
Waar? Op de basis
Wat neem ik mee? Uniform, speelkledij waar
je goed mee kunt sluipen, middageten,
drinken en een 4uurtje

ZONDAG 12+1 NOVEMBER
Voor een echte zeescouts zoals ons zijn boten zeer belangrijk en nu de
winter er aankomt moeten we zien dat onze optimisten veilig zijn
opgeborgen voor de winter. Dus gaan we vandaag al onze boten en
zeilmateriaal veilig opbergen en stockeren. Dit in combinatie met leuke
spelletjes tussendoor gaat er weer een top dag van maken.
Een wist je datje: wist je al dat de zeewelpen van den 1 de meeste
boten hebben in hun tak van alle zeescouts op de basis dit is iets om
trots op te zijn.
Openen? 9u
Sluiten? 17u
Waar? Op de basis
Wat neem ik mee? Uniform, speelkledij, middageten, drinken en
een 4uurtje

ZONDAG 20 NOVEMBER
Plons, plons, plons het is weer het derde weekend van de maand dus
we gaan weer zwemmen. Zoals altijd spreken we af om tien uur aan
het zwembad de Meerminnen in Beveren. Haal de water rat maar in jou
naar boven en maak je maar klaar om er weer een super dag van te
maken. NIET VERGETEN ZWEMBROEK EN EEN LIJNPAS MEE TE NEMEN
ALS JE DEZE HEBT.
Openen? 10u
Sluiten? 17u
Waar? Zwembad Beveren
Wat neem ik mee? Uniform, zwemkledij, lijnpas, speelkledij,
middageten, drinken en
een 4uurtje

ZONDAG 27 NOVEMBER
Gelijk echte scouts moeten ook zeescouts kunnen overleven in de
natuur als dit nodig zou moeten zijn daarom gaan we deze Zondag
jullie alles leren over survivallen. We gaan jullie op een veilige manier
leren omgaan met heel wat
gereedschappen maar ook vuur
maken en koken op een vuur gaan
vandaag aan de orde zijn.
Openen? 9uur
Sluiten? 17uur
Waar? Op de basis
Wat neem ik mee? Uniform, speelkledij, middageten, drinken en
een 4uurtje
Volgende maand zijn we er weer, met meer weer supertoffe
zeescoutsactiviteiten!
Groetjes van je leiding,
Witkap, Phao, Chil

HIER HAD UW
RECLAME
KUNNEN STAAN
Voor 11 uitgaven per jaar
Volledig blad: € 70
Half blad: € 46.90
Kwart blad: € 34.21

Exclusief B.T.W. van 21%

SCHEEPSJONGENS

Nu dat de eerstejaars de groep al wat hebben leren kennen en
jullie de nieuwe leiding met open armen ontvangen hebben is
het tijd voor onze eerste volledige scoutsmaand van het jaar!
November zit vol verrassingen en leuke activiteiten, dus we
hopen jullie weer allemaal elke zondag te zien verschijnen.
ZONDAG 6 NOVEMBER
Sinds de uitvinding van het wiel (ca. 3500 v. Chr.) in het neolithicum of
nieuwe steentijd is de mens geobsedeerd met alles wat op wieltjes
staat. Vele duizenden jaren verder is dit eigenlijk nog steeds het geval.
Daarom is het deze zondag vergadering op wieltjes! Het is de bedoeling
dat iedereen allerlei voorwerpen op wielen
meeneemt, denk dan aan: een fiets, een
skateboard, een step, rolschaatsen, een
bureaustoel, …
Openen: 9:00 op de basis
Sluiten: 17:00 op de basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform,
speelkleren, lunch, drinkenbus, vieruurtje, voorwerp op wielen

ZONDAG 12+1 NOVEMBER
Deze zondag is het de favoriete vergadering voor vele onder jullie,
alleszins zeker voor jullie leiding …
We houden namelijk de
wereldberoemde BOXWARS! Het concept is makkelijk, neem zoveel
mogelijk grote stukken karton mee en de leiding voorziet genoeg tape.
Iedereen mag dan zijn armor en wapen naar keuzen fabriceren met
karton waarna we een heus toernooi zullen houden.
Openen: 9:00 op de basis
Sluiten: 17:00 op de basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform, speelkleren, lunch, drinkenbus,
vieruurtje, belachelijk veel karton

ZONDAG 20 NOVEMBER
Vandaag gaan we zwemmen in ons geliefde zwembad
in Beveren in de voormiddag en in de namiddag krijgen
jullie de kans om jullie mountainbike/bmx skills en
coolste kunstjes op de fiets te laten zien in het urban
sports park op Linkeroever. De leiding vertrekt op de
basis om 9u met de fiets maar je mag ook rechtstreeks
naar Beveren komen! Dan verwachten we jullie daar
om 10u mét je fiets.
Openen: 9u op de basis of 10u aan het zwembad van Beveren
Sluiten: 17u op de basis
Wat neem ik mee?
Perfect uniform, zwemgerief, lunchpakket, drinken, 4-uurtje en je
FIETS, 6 euro

ZONDAG 27 NOVEMBER
Voor onze laatste vergadering van de maand trekken we het bos in
want jullie geweldige leiding heeft een groot bosspel ineengestoken.
Haal jullie camouflagekledij dus alvast maar boven!
Openen: 9u op de basis
Sluiten: 17u op de basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform, speelkleren, lunchpakket,
drinken, 4-uurtje
Dat was het voor deze maand! De leiding heeft er alvast zeer hard
van genoten, hopelijk jullie ook. Volgende maand zijn we er weer
voor de gezelligste periode van het jaar.

GROETJES VAN JE (niet meer zo) NIEUWE LEIDING!!

ZEEVERKENNERS
Voila, het vaarseizoen zit er al weer op. En we weten allemaal
wat dat betekent: rol die mauwen al maar op en pakt u een
schuursponske vast want het is tijd om te werken! En er is
veel werk dus zorg er zeker voor dat je er elk weekend bent!
ZATERDAG 5 - ZONDAG 6 NOVEMBER
Dit weekend houden we ons oude vertrouwde TNV weekend.
Voor wie niet weet wat dit is dit is een weekend waar jullie
onderwezen worden in de handelingen met een giek en op
het water wat zeer belangrijke stof is voor een
zeeverkenner. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en
een KNALLER VAN EEN FEESTJE. DUS HOU HET WEEKEND
ZEKER VRIJ.
Openen: 9:00u zaterdag op de basis
Sluiting: 17:00u zondag op de basis
Wat neem ik mee: the usual

ZONDAG 12+1 NOVEMBER
Eikebah 12+1! WAT voor vies getal is dat seg! Die vlieger gaat
niet op, daar moeten we iets aan doen. Als ge de schikkingen
leest zouden we graag hebben dat ge die lelijke drie wegkrabt
zo dat het vandaag zondag 1 November wordt. Gedaan met die
flauwekul, alles moet rood-wit vandaag! Hoe rodere en witter
ge komt hoe beter. We verspreiden de vreugde die wij kennen en zoals
de Georges het gemaakt heeft, Den 1. We zullen misschien ook iets
maken om de Georges te eren in al zijn Glorie!
Openen? 9u
Sluiten? 17u
Waar? De basis, waar anders?
Wat neem ik mee? Perfect uniform, werkkleren, Rood-witte kledij,
eten en drinken

ZONDAG 20 NOVEMBER
Vandaag gaan we nog is goe gabberen, dus trekt
ulle trainings pakskes maar aan en scheert ulle
koppen kaal dan gaan we tussen het werken
door stevig hakken me fatte boxen.
Openen? 9u
Sluiten? 17u
Waar? De basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform,
werkkleren, gabber outfit , eten en drinken

ZONDAG 27 NOVEMBER
Vandaag is het een nationale feestdag in Mexico
dus we knallen wat Mexicaanse klassiekers om
deze dag te vieren. Leer alvast wat Spaans om
het Mexicaans volkslied mee te kunnen brullen
tijdens het werken.
Openen? 9u
Sluiten? 17u
Waar? De basis
Wat neem ik mee? Perfect uniform, werkkleren, Mexicaanse
klassiekers , eten en drinken

Alé, de maand zit er al weer op. Hopelijk is er goed gewerkt.
Wat we volgende maand gaan doen is nog een verassing maar
ik geef jullie alvast een tip: je hebt er je handen voor nodig
en schuursponsjes, kunnen jullie raden wat het is?
Groetjes van je leiding,
Albert & Willem

