
ZeeVerkenners: September – Oktober 

U hebt een nauwe Band met Water? 
U werd geboren in/naast/op/tussen/bij de lokale Plas? 
U hebt Zwemvliezen tussen uw Tenen en Vingers? 
Kiewen achter uw Oren? 
U verslond als Kind ‘20.000 Mijlen onder Zee’ van Jules Verne 
U hebt een Poster van Kevin Costner in WaterWorld boven uw 
Bed/Bureau/WC/Bidet hangen? 
U bent verslaafd aan Sushi en alle andere Gerechten met rauwe Vis? 
U drinkt alleen Vittel? 
Bij het zien van een wit Zeil en een Helmstok komt Water in uw Mond, 
Sterretjes in uw Ogen en Rook uit uw …? 
U kauwt geen Kauwgom, maar Zeewier? 
Uw Cursus TNV is uw gedroomde ‘Verhaaltje voor het Slapengaan’? 

Weldan, beste Lezer, bent u aan het juiste Adres!
De Verkennerleiding van dit Jaar staat te popelen, te springen, te dansen en 
te zingen en dat allemaal omdat we (sommigen wederom) de Kans krijgen om 
u te informeren, te instrueren, te amuseren, baladeren, kweeperen en met u 
te mogen alfabetiseren en verkeren (in de zin van omgaan natuurlijk… 
viespeuk) en omdat we wederom klaar zijn voor een jaar vol frivoliteiten, 
activiteiten, nervositeiten en calamiteiten… Dames en Heren, wij brengen u 
de leidingsploeg van dit jaar, volledig volgens ons teerbeminde ABC: 

Julie Marescaux 

Lander Omez 

Koenraad Berteele 
(geniet ervan, nu het nog kan!) 

En dan nu, the moment we’re all been waiting for:

Het programma: 

Zaterdag, 8 september 
Wat: Overgang 
Waar: Keet 
Wanneer: 13u 
De uitleg volgt per brief,  maar voor de zekerheid: wees verkleed of wees mijn 
slaaf voor de rest van de dag (ja je weet wel van wie). We zijn op zoek naar 
handige Harry’s, timmermannen, bouwvakkers (met spleet) etc kortom 
mensen met handen aan hun lijf… Einde aan de loods 



Zaterdag, 15 September 
Wat: Braderie 
Waar: Scoutsstand 
Wanneer: 10u 
We verkopen dit jaar: WAFELS…Breng mee: het beste wafelijzer van je 
mama, je keukenschort, je goed humeur, mooiste glimlach, diepste … 
kortom alles wat helpt bij de verkoop…Hou er ook rekening mee dat er ook 
na 17u30 nog altijd wat te doen is aan de stand EN dat er de zondag ook nog 
braderie is! 

Zaterdag, 22 September 
Wat: Open Zeescoutsdag 
Waar: Gavers 
Wanneer: 14u 
Info volgt per brief, tamtam, parlofoon, megafoon, telefoon, grammofoon, 
magnetron, open haard, postduif, postman, postvrouw, postbode, postkoets, 
ijlbode, postvis, postpaard… je snapt het wel ondertussen hoop ik? 

Zaterdag, 29 September 
Wat: Megasexyvetgeilestrakkebotersmeuige fietstocht 
Waar: Keet 
Wanneer: 13u 
Onthou! Je fietsje moet versierd zijn en we verwachten u in lycrabroekje met 
zeemvel anders krijg je een biefstuk in je broek… 

Zaterdag, 6 oktober 
Wat: Kaartenverkoop 
Waar: Keet 
Wanneer: 10u 
We gaan de ganse dag op stap om ons toerke te doen, verkleed je in 
Neptunus, verse vis, bakvis of paling, maakt niet uit, als het maar 
verkoopt… Breng gerust een droogje en een natje mee voor onderweg. ’s 
Middags worden het waarschijnlijk frietjes, tenzij iedereen tegenstemt. 

Zaterdag, 13 oktober 
Wat: Jan Bart-feesten 
Waar: ‘t Sas 
Wanneer: 10u 
We gaan weer voor een ganse dag versieren en decoreren, breng gerust weer 
een hapje en een drankje mee. ’s Middags kan je thuis eten of met de rest 
van de leiding naar goeie ouwe traditie frietjes eten… 

Zaterdag, 20 oktober 
Wat: Planweekend 
Waar: ergens 
Wanneer: dan 
Geen vergadering, wegens planweekend… 



Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag, 26-27-28-29 Oktober 
Wat: TNV-Week 
Waar: Keet 
Wanneer: 19u 
Een Briefje volgt nog! 

Vrijdag, 2 November 
Wat: TNV-examens 
Waar: Keet 
Wanneer: 19u 
U, dames en heren, krijgt de kans uw kunnen te bewijzen en uw brevet te 
verdienen! Uitleg volgt na de TNV-week. 

Zaterdag, 3 November 
Wat: Werkvergadering 
Waar: Loods 
Wanneer: 14u 
Breng mede: overall als die er al niet ligt, vodden van thuis, een natje en een 
droogje, etc the good old stuff… 

De wet is nog steeds door iedereen te kennen, ook voor de nieuwkomers, 
vanaf dag één: 

Als verkenners willen wij oprecht  
tegenover onszelf, de anderen en God  

samen een weg zoeken in de wereld van de mensen. 
 Alles naar juiste waarde leren schatten 
 en dienstbaarheid een antwoord geven.  

Daarom zullen wij als vrienden samenleven,  
ons harden in de natuur,
de wereld exploreren.  

En ons bekwamen 
 om eerlijk, stijlvol en blij  

de aanvaarde taken te voltooien      

Wij zien het nog zitten, nu jullie nog… 

Grotjes,

Julie   0485/424305 (opgewekte_marescaux@hotmail.com) 
Lander  n/a   (chr_omez@hotmail.com) 
Koenraad   478/413421 (koen_christ@hotmail.com

)


