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Hallo scoutsers! 

Wat waren de voorbije drie maanden druk en goedgevuld zeg. Er is 

weer heel veel werk verzet door onze fantastische leidersploeg en 

vrijwilligers! De aftrap werd gegeven met onze startdag, waar we 

verschillende nieuwe blije gezichten konden verwelkomen bij onze 

Sea Scouts. Een kleine maand later stond onze jaarlijkse roeicursus 

op het programma: verschillende aspiranten behaalden er hun 

brevetjes en ook een kleine delegatie leiding deed de moeite om 

hun cursus te behalen!   

Een dikke proficiat aan allen! 

Verder hadden we opnieuw een spetterende editie van 100 

Minutes, dat ondertussen al voor de derde keer georganiseerd 

werd. We konden meer dan 500 personen verwelkomen en het was 

wederom  een groot succes! Hierbij wil ik nog eens alle helpende 

handen extra bedanken.  

 

Tenslotte gingen al onze bootjes op het droge om opnieuw een 

winteronderhoud te krijgen onder leiding van Alver en gingen onze 

Zeehondjes en Welpen ook nog op karelaweekend! Nu breekt voor 

iedereen eindelijk een iets rustigere periode aan... of niet? Voor 

velen staan de examens al voor de deur en wij zijn ook vollop in 

voorbereiding voor ons jaarlijkse winterkamp! 

Dit gaat dit jaar door in Zottegem en zal, euhm, heel zot worden! 

Reken daar dan nog eenheidsschaatsen, nieuwjaarsreceptie en een 

tweede editie van onze Quizavond bij, en je weet dat het weer een 

gezellige winterperiode wordt. Maar... daar dienen die korte dagen 

toch voor hé? 

Editoraaltje 
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Editoraaltje 

Om dit editoriaaltje af te sluiten wil ik jullie graag als allereerste persoon 

een heel erg fijne feestperiode toewensen en het allerbeste voor 2016. 

Geniet ervan!!! 

Een stevige linker, 

 

Mpango 

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 
6/12   Hij komt hij komt... - Jeugddorp    

   (Sinterklaasfeest, graag op voorhand  

   inschrijven op www.seascouts.be  

   voor 1 december)  

   Om 17u inschrijving winterkamp!  

13/12   Chickie heeft het koud, warm jij   

   haar op?  

20/12   De kerstman is vermist!! 

 26-30/12  Winterkamp  

3/01   Geen scouts 

 10/01   Zeehondjes op het ijs, komt dat wel  

   goed?  

   (Meer info op pagina 22 in het boekje) 

17/01   Kunnen zeehondjes ook topchefs zijn?  

   (Verzamelen om 14u aan de    

   Spuikombasis, met om 17u de   

   Nieuwjaarsreceptie!) 

  24/01 Kotick legt het uit... 

  31/01 FOS open scouting, wat is dat?  
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 

 

7/02   Op reis met Mega Mindy en Mega Toby  

14/02   Meneer Valentijn schiet zijn pijlen af.  

21/02   Schip ahoi piraatjes!!  

28/02   Dames en heren, appels en peren,   

   boeren en boerinnen de show gaat  

   beginnen  

We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal in het Jeugddorp, 
tenzij anders vermeld in het programma. De activiteiten duren tot 17u. 
Je wordt steeds verwacht in perfect uniform! In de winter is dit een  
lange blauwe of zwarte broek, uniform en das, in de zomer een korte 
blauwe of zwarte broek!  
Draag best niet je nieuwste kleertjes, want door het ravotten in de 
bossen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

06/12  Hij komt, hij komt, de lieve goede sint! 14u aan het 

 jeugddorp. Ouders, broers en zussen zijn ook 

 welkom. 

 (Sinterklaasfeest, graag op voorhand inschrijven op 

 www.seascouts.be voor 1 december)  

 Om 17u is het inschrijving voor het winterkamp! 

13 /12  Kaa is ziek 

20 /12  Hathi heeft een olifantenvel 

26 – 30 /12  Haal jullie dikke sjaal en muts boven want we gaan 

 op winterkamp! Meer info verder in het boekje.  

03/01   Geen scouts 

10/01  We wagen ons op het ijs (we gaan met z’n allen 

 gaan schaatsen, handschoenen verplicht!)  

 Breng 5 euro mee.  Meer info zie pagina 22! 

17 /01   Middaggymnastiek met Baloe om jullie warm te  

   houden! (Spuikom) 

 Vanaf 17u: we heffen het glas op een nieuw jaar! 

 Nieuwjaarsreceptie  

24 /01   Welk woord kan je maken met u g b j  e o n l e k ? 

31 /01   We verdedigen onze scouts bij FOS! 

 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2016 9 

P R O G R A M M A  W E L P E N  

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt om 14h00 in het 

jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

Welpen doen beter ook niet hun nieuwste kleren aan want weer of 

geen weer. Welpen ravotten er op los en hun kleren kunnen wel eens

(heel) vuil worden.  Ook een spatje regen houdt welpen niet tegen om 

buiten te spelen. Breng dus ook steeds regenkledij mee! 

Als Welp kom je ook steeds in perfect uniform naar de scouts! Dit wil 

zeggen: lange blauwe of zwarte broek, scoutshemd, das en eventueel 

Welpenpetje.  (Omdat we met veel welpjes zijn zou het wel handig zijn 

moest jullie naam in jullie hemd en das staan)  

Zijn er nog vragen, opmerkingen,.. Aarzel dan zeker niet om iemand van 

ons te contacteren! Ook tijdens en/of na de vergadering mag je gerust 

aan onze mouw komen trekken, met (al dan niet ambetante) vragen! 

07/02   Bagheera zoekt een prooi 

14/02   Ik ben mij hart verloren in de jungle.  

21/02   Kaa is de kluts kwijt 

28 /02   Hathi gaat naar de olympische spelen, 

    wie gaat er mee?  
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

06/12  De sint komt! Neem je beker mee! 
   Sinterklaasfeest! Graag op   
   voorhand inschrijven op    
   www.seascouts.be voor 1/12  
   17u inschrijving winterkamp.  
   (Jeugddorp) 

13/12  Valt de kerstbal dit jaar even   
   ver van de boom? (Jeugddorp) 

20 /12  Landweg nummer ….?    
   (Spuikom) 

26 – 30 dec Winterkamp te Zottegem 

01/01  Geen scouts?????? 

10 /01  Eenheidsschaatsen (Station) 
   Meer info zie pagina 22! 

17 /01  Coeldu (Spuikom)    
   Nieuwjaarsreceptie om 17u 

24 /01  Pygo was gisteren jarig    
   (Spuikom) 

31 /01  Roeien op het droge?    
   (Jeugddorp) 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

Tijdens de wintermaanden vergaderen we soms op de 
Spuikom en soms aan het Jeugddorp! Kijk vooraf altijd goed 

in het WH’tje waar je wordt verwacht.  
We dragen ALTIJD perfect uniform, met lange blauwe of 
zwarte broek.  Zorg steeds voor kleren die warm genoeg 

zijn, want ook op koude dagen gaan we telkens naar 
buiten. 

07/02  Morgen is het Chinees Nieuwjaar  
   (Spuikom) 
 
14 /02  Gossip #xoxo (Jeugddorp) 

21 /02  Dikke Mathile, de zeiker, …. Wuk?   
   (Jeugddorp) 

28 /02  XF HBBO OBBS IFU CPTKF  
   (Jeugddorp) 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

06/12 Sinterklaas. Neem je beker mee. Jeugddorp.  

Graag inschrijven voor 1 december voor het 

Sinterklaasfeest! 

Om 17u inschrijvingen winterkamp 

11/12 Netflix and chill? Dit is een vrijdagavond. 19u aan 

de Spuikombasis. Meer info volgt 

20/12 What do you mean? Oh, Oh. When you nod your 

head yes but you wanna say no? #Justin 

26-30/12 Winterkamp te Zottegem. Info verder in dit boekje 

03/01 You’re gonna miss me when I’m gone #Geen 

scouts 

10/01 Eenheidsschaatsen. Meer info zie  pagina 22. 

17/01  Werken aan de boten. Om 17u is er  

Nieuwjaarsreceptie 

24/01 You used to call me on my cellphone. Late night 

when you need my love. #Hotlinebling 

31/01 Party rock is in the house tonight! Feest. Het is 

een maand na nieuwjaar! Kom verkleed!  

07/02  Work it, make it, do it, makes us. Harder, Better, 

Fatser, Stronger #Werkdag vanaf tien uur 

 14/02 How deep is your love?  



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2016 13 

P R O G R A M M A  J U N I O R S  

21/02 Werkdag 

28/02 Hello, it’s me. I was wondering if after all these 

years you’d like to meet.  #Adele 

06/03 Werkdag  

Als er gewerkt wordt aan de boten neem je best vuile 

werkkleren/overall mee naar de spuikom. Deze kunnen nu 

eenmaal van de nodige verf en stof voorzien worden. 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

06/12 Sint Nicolaas. Vergeet je beker niet.

  (Jeugddorp) Inschrijven op de   

  website!  

  17u inschrijvingen winterkamp 

13/12 Feesten in de blokhut 

20/12 Feesten in de loods 

26-30/12 Winterkamp 

03/01 Geen vergadering 

10/12 Eenheidsschaatsen 

17/01 Botenonderhoud     

  17u: Nieuwjaarsreceptie 

24/01 Sandboarden 

31/01 Waterboarden 

07/02 Botenonderhoud vanaf 10u.  

14/02 Valentijn. Wrap it before you tap it 

21/02 Botenonderhoud 

28/02 We nemen afscheid van februari 
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Heb je de pagina van Tweede Fos Westhinder al geliked 

op facebook? Zeker doen want hier komen alle foto’s van 

je kleine spruit op en worden er leuke weetjes gedeeld! 

 

https://www.facebook.com/2de FOS Westhinder 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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Albatros draait een DJ-set 

voor een publiek van 500 

man 

Narwal filmt en 

regisseert een 

aftermovie samen 

met twee vrienden 

Zeewolf: kijkt voor de 

technische opbouw en 

bestuurt de hele avond de 

lichtinstallatie en special 

effects. 

Klaas, de papa van Yorben & 

Herben  staat aan het hoofd van 

het securityteam dat volledig 

bestaat uit ouders & 

sympathisanten 

Mpango leidt alles in goede banen en zorgt 

dat er niets vergeten wordt 

Pygo coördineert de 

bar-activiteiten en 

anticipeert op de 

drukste momenten 

Onze 

keukenploeg 

zorgt ervoor dat 

niemand met 

honger naar huis 

vertrekt 

De volledige leidersploeg verkoopt tickets, 

haalt sponsoring binnen, kijkt voor creatieve 

creaties en draait een hele avond & ochtend 

overuren achter de bar, vestiare, 

bonnenverkoop, wc... 

100 MINUTES: SAMEN STERK 

Panopea bereidt de 

EHBO post voor en 

houdt alles veilig 
Ook oud-leiding  

en ouderskomen 

een shiftje helpen 
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100 MINUTES 

Wauw! Dat was zowat het enige wat we konden uitbrengen op het 

einde van 100 Minutes. Reeds voor de derde keer organiseerden we 

dit jaar 100 Minutes. Wat begon als een fuif voor ons honderdjarig 

bestaan is uitgegroeid tot een fenomeen binnen Oostende.  En 

maar liefst alle 500 tickets waren de deur uit, er stond zelfs een rij 

aan te schuiven voor de laatste tickets aan de deur! 

Het is een evenement waar we onze scoutskrachten bundelen om 

er zo een fantastisch geheel van te maken, waarvan je hiernaast al 

een kleine greep uit de vrijwilligers ziet. Toch wil ik iedereen nog 

eens bedanken voor hun engagement en hulp op onze fuif. 

Het is als hoofdorganisator echt geweldig om te zien hoe iedereen 

toeleeft naar ‘D-Day’. Niet alleen leiding maar ook juniors, seniors, 

comitéleden, sympathisanten, vrienden... Het zet onze scouts echt 

op de kaart!  

Daarom aan jullie allen, 

 

MERCI 
 

Mpango 
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100 Minutes in enkele foto’s 
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Nieuwjaarsreceptie 2016 

Op 17 januari heffen we 

het glas op 2016. Iedereen 

is welkom op onze 

Spuikombasis!  Vanaf 17u 

kan je een drankje krijgen 

en je goed voornemens 

delen met de vrienden van 

de scouts. Allen daarheen! 

Aandacht! Aandacht! Heb je je lidgeld al betaald? Als 

dit niet zo is, dan ben je niet verzekerd en kan je niet 

mee op kamp. Zorg dus dat dit zeker in orde komt.  

Het lidgeld bedraagt €47 en kan gestort worden op 

het rekeningnummer BE95 0013 4174 8658  
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Hij komt, hij komt,  
Die lieve goede  Sint… 
De Sint komt onze Sea Scouts bezoeken op 

6 december. En iedereen mag er bij zijn! 

Van jong tot oud! Je hoeft (nog) niet in de 

scouts te zitten, dus ook de allerjongsten 

(en oudsten) zijn welkom. Kom om 14u 

naar het jeugddorp voor een superleuke 

activiteit en een open bar. Wanneer de 

Sint langskomt is een verrassing. Om 17u 

loopt het bezoek ten einde en is er nog de inschrijving voor 

het winterkamp. 

 

Schrijf je nu in via onze site www.seascouts.be, zo kunnen 

wij inschatten hoeveel brave kindjes en (stoute mama’s en 

papa’s) er zullen komen.  

 

Graag inschrijven voor 1 

december! 

http://www.seascouts.be
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Op zondag 10 januari  gaan we naar jaarlijkse gewoonte met 

z’n allen ijsschaatsen aan het Boudewijnpark te Brugge. 

We spreken af om 13u20 aan het station van Oostende. We 

zullen terug zijn om 17u20 

 In onderstaand tabelletje zie je de kostprijs naargelang je al 

dan niet gratis treintickets of eigen schaatsen hebt. Gelieve dit 

contant te betalen aan de leiding, zodat we op de tijd de trein 

kunnen halen.  

 

IEDEREEN neemt handschoenen mee!!!  

Geen handschoenen =Niet schaatsen 

 

Trein, ingang & huur schaatsen     €13 

Met gratis trein       €5 

 

De huur van schaatsen is sowieso inbegrepen in de prijs, maar 

als je eigen schaatsen hebt, kan je die altijd meenemen! 

 

Kinderen onder de 12 jaar reizen gratis met de trein. 

Eenheidsschaatsen 
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De tofste periode van de winter komt er terug aan: Winterkamp! 

Dit jaar verkennen we het exotische Zottegem!  Begint het bij jullie 

ook al te kriebelen? 

VERTREK Zaterdag 26 december om 8u15 aan het station van 

  Oostende met lunchpakket.  

TERUG Woensdag  30 december om 17u15 aan het station van 

  Oostende 

BAGAGE De bagage van de Welpen en Zeehondjes wordt  

  vervoerd met een vrachtwagentje dat aan het station 

  zal staan. Je kan daar alles inladen. Oudere takken  

  dragen zelf hun bagage. Zorg dus voor gemakkelijk te 

  dragen zakken!  

ADRES Letterkouter 8, 9620 Zottegem 

TELEFOON Enkel in geval van nood: 0497 50 54 95 (Pygo) 

PRIJS  65 euro voor het eerste kind 

  60 euro voor het tweede kind 

  55 euro voor het derde kind, enzovoort 

INSCHRIJVEN Inschrijven gebeurt in het Bosjoenk op 6  

   december vanaf 17u00. Dit is na het   

   Sinterklaasfeest. Gelieve gepast geld, een i 

   ngevulde medische fiche en klevertjes van de  

   ziekenkas mee te brengen. 

Winterkamp 2015 
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Dodo doen 

 Slaapzak 

 Matrasovertrek 

 Hoofdkussen 

 Pyjama 

 Extra deken, voor wie snel koud heeft 

 Knuffelbeestje 

 

Kleren maken de man of vrouw 

 Kousen 

 Ondergoed 

 T-shirts (2 à 3 stuks) 

 Lange broek (3) 

 Dikke pull (2 à 3) 

 Gezellig hemd of sweater 

 Pantoffels 

 Stevige schoenen 

 Sportschoenen 

 Stevige en warme jas  

 Handschoenen, muts en sjaal 

Bagage checklist 
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Even verfrissen 

 Zeep en shampoo 

 Washandje 

 Handdoek 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Kam of borstel 

 Intieme hygiëne 

 

Wat heb je nog nodig? 

 SIS-kaart (ook voor kids onder de 12 jaar) 

 Eventueel identiteitskaart 

 LUNCHPAKKET! 

 

Enkel voor de aspiranten, juniors en seniors 

  Gamellen 

  Drinkbeker 

  Bestek 

  Keukenhanddoek 

  Kompas 

  Plooibaar zakmes 

  Beetje zakgeld 

  Zaklamp 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2016 26 

Nog enkele tips: 

 Tijdens het kamp raken je kleren wel eens vuil. Neem dus 

zeker niet je nieuwste jas mee, of je mooiste schoenen. 

 Voor de welpen en Zeehondjes : De welpen en 

zeehondjes moeten zelf voor hun bagage zorgen, 

misschien is het nuttig dat mama of papa samen met de 

kinderen de bagage inpakt en even uitlegt waar alles zit. 

 Aspi’s en jonger hebben heus geen gsm nodig op kamp. 

Bovendien gaan die toch alleen maar kapot! Hetzelfde 

geldt voor die “aaipod” en “aaipad” 

 Schrijf op alle kleren je naam. Er gaat namelijk nogal wat 

verloren op kamp en zo is de kans groter dat je het 

terugkrijgt. De leiding is immers niet verantwoordelijk voor 

verloren gegane kledij! 

 Het is winter en het is dus KOUD! Dat weerhoudt ons er 

echter niet van buiten te spelen. Zorg dus dat je 

voldoende droge en vooral warme kleren meehebt. Één 

paar schoenen is dus NIET voldoende!!!! Ook pantoffels 

zijn VERPLICHT!! 
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KERSTMARKT STENE 

Jaja, uw favoriete Sea Scoutsgroep van 

België staat op  zaterdag 19 december opnieuw op de 

Kerstmarkt van Stene Leeft. 

Locatie: Stene-Dorp op het plein ter hoogte van de St. Anna 

kerk van 14u tot 18u. 

 

In onze caravan serveren we lekkere 

Glühwein, warme chocomelk en zingen we 

met jullie kerstliedjes (als jullie ze inzetten 

tenminste)! Ook onze lekkere scoutsbiertjes 

staan op het menu! 

 

Passeren jullie ook eens? 

 

De organisatie Stene Leeft kijkt om geld in te zamelen 

voor blindegeleidehonden. Hiervoor zamelen ze dopjes van 

petflesjes in. Steken jullie er ten laatste zondag 13 

december een paar binnen op de scouts? Alvast bedankt! 
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ZEILCURSUS 

 

Al een kleine reminder voor iedereen die dit jaar meewilt op 

zeilcursus. De zeilcursussen worden elk jaar georganiseerd 

tijdens de paasvakantie. Inschrijven kan pas vanaf het volgend 

WH’tje maar hier vind je alvast de data! 

 

Zeilcursus Stilstaand water: 28/03-01/04 in Brugge. 

Voor alle (beginnende) zeilers! Ook laatstejaars aspiranten 

mogen hier mee.  Niveau’s: beginners & gevorden 

 

Zeilcursus Getijden water: 03/04-08/04 in Antwerpen. 

Personen die hun zeilcursus stilstaand gevorderden behaalden 

kunnen mee op zeilcursus getijden. Opgelet! Hierbij zijn er twee 

theoriedagen gepland die belangrijk zijn als je wilt slagen voor 

deze cursus: één op zaterdag 20 februari en één op zondag 6 

maart. 
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QUIZAVOND  

 

Vorig jaar was gezelligheid troef op onze quizavond en daarom 

wordt er dit jaar een tweede editie georganiseerd! Geen schrik 

voor de koude dit jaar, het zal doorgaan in het Bosjoenk   

 

Bereid je dus alvast voor op een avond met de knapste 

quizmasters, de meest vergezochte doordenkers, de 

grappigste filmpjes maar vooral met heel veel plezier!  

Houd alvast onze website en onze Facebookpagina  in de 

gaten voor meer info! 

 

27 Februari in het BOSJOENK 

Powered by: 
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FotowedstrijdDag Van De Jeugdbeweging
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FotowedstrijdDag Van De Jeugdbeweging 
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Restaurant Lobster 

Van Iseghemlaan 64  
8400 Oostende  
059/50.02.82.  
  
www.lobster.be  
resto@lobster.be  
  
Françoise, William, Jasper en Joost Nollet  
  
Specialiteit van kreeft , zeevruchten en fijne visgerechten 
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Prachtige zonneterras 

Gezellig restaurant 
 

Zomer: 1 april - 11 november 

Alle dagen open vanaf 9.30u. 

Winter: zat / zon / of op aanvraag 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortses- teenweg 634 

8400 Oostende  

Tel. 059 30 62 44 – Fax 059 30 62 43 

E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com 
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 W I E  I S  W I E ?  

   

Naam: Lise Heusequin  

Functie: Aspirantenleiding 

Totemnaam:  Frivole 

Spitsvogel 

Naar wie keek je het meest op 

als kind? 

Iedereen die slimmer was/is of die bepaalde zaken goed 

kan. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Een nuttige vrijetijdsbesteding waar je je kan amuseren, 

nieuwe vrienden kan maken, nieuwe dingen leren en 

gewoon jezelf kan zijn. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Superheld  

Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn?  

Dat ik toch nog een superheld mag worden ;) 

Wat frustreert jou het meest?  

Het gevoel van onmacht . 
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

Een ‘thuisgevoel’. 

Indien het mogelijk zou zijn door de tijd te reizen, naar 

waar zou je dan een reis maken?  

Ik zou graag naar de tijd van Jane Austen reizen.  

Stel dat je huis in brand staat en je kan nog één iets 

redden, wat zou dat dan zijn?  

Mijn hemd en das. 

Naar welk land of welke streek wil je zeker nog op reis 

gaan?  

Het amazonewoud 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? 

De Noorderlichttrilogie,  het fascineerde me als kind dat 

er altijd meer is dan we ooit zullen weten. 

Wat is je favoriete motto?   

’t Leven … 
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 WIE IS  WIE?  encycloped ie  

Spitsvogel 

Deze levendige en energieke vogel doet op het eerste 

gezicht wat aan de zwaluw denken. De Spitsvogel is 

een gezellig dier en hoegenaamd niet egoïstisch. Hij 

leeft zeer sociaal in grote groepen bijeen. De 

Spitsvogel springt vaak zijn soortgenoten bij om 

nesten te bouwen of om de jongen te beschermen. Het 

is een vrolijk dier dat de problemen luchtig aanpakt 

en zelden bij de pakken blijft zitten. Toch zal het op 

een ondeugende manier wel eens voedsel roven van 

zwakkere dieren, maar deze streken komen niet vaak 

voor.  
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H É , W I S T  J E  D A T …   

Iedereen zijn best deed 

op roeicursus Getijden? 

Pacu ook 

succes heeft bij 

Chiro-meisjes? 

De Gele Wimpel dit jaar door 

onze scouts georganiseerd 

wordt?Deze is op 14 mei. 

100 Minutes 

dit jaar 

uitverkocht 

was?  

Herfstfeest dit jaar 

voor de eerste keer 

op een andere 

locatie plaatsvond? 

De Quizavond 

dit jaar op 27 

februari 

plaatsvindt in 

het Bosjoenk! 

Er heel wat leden, 

maar ook leiding 

zijn Roeicursus 

Stilstaand 

behaalde? 

De seniors al een topjaar 

achter de rug hebben? 

We op het 

etentje tussen 

Comité en 

Leiding een 

beetje last 

hadden van 

boeren? 
We op 100 Minutes 

heel veel hulp 

kregen van oud-

leiding en ouders? 

Ewoud hem 

heel mooi kan 

verkleden 

 

FOS in 2016 

50 Jaar 

bestaat!?! 

Kraanvogel het heel 

erg vond dat 100 

Minutes gedaan 

was? 

Dat Sean 

geheime 

talenten 

heeft? 

We dit jaar met een 

grote en sterke 

leidersploeg staan? 

Alver 

opnieuw de 

leiding 

neemt over 

het boten-

onderhoud 

deze winter 

HET 

WINTERKAMP 

SUPER COOL 

WORDT!!! 

Er over Castor grootse dingen 

worden verteld! 
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De Quizavond 

dit jaar op 27 

plaatsvindt in 

het Bosjoenk! 

heel mooi kan 

04/12 Open Bar 

06/12 Sinterklaasfeest 

  Inschrijvingen Winterkamp 

19/12 2de FOS @ Kerstmarkt Stene Leeft! 

26-30/12 Winterkamp te Zottegem 

03/01 Geen scouts 

10/01 Eenheidsschaatsen 

17/01 Nieuwjaarsreceptie 

27/02 Quizavond (Bosjoenk) 

23/04  Opening vaarseizoen 

28/03-01/04 Zeilcursus Stilstaand 

04-08/04 Zeilcursus Getijden 

14/05 Gele Wimpel 

04-14/07 Zomerkamp & zeilkamp 



EENHEIDSLEIDING 
Jef Depret (Mpango) 
0496892765 
Mpango@seascouts.be 

Fos Shop: 
 Annik Cools (Marlijn) 

(0479 451586)  
Of 

Rudi Heusequin (Alver) 
(0473416263) 

ZEEHONDJES 
Amber Monteyne
(Matkah) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Epathka) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Zeevang) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Carmen Monteyne 
(Chickie) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Kotick) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Flore Kluysse 
(Snoochnie) 
0487459225 
Ooievaar@seascouts.be 
 
Charlotte Vermeersch 
Wevertje@seascouts.be 

ASPIRANTEN: 
 
Tim Vankerschaver 
(Pygo) 
0497/05495 
Pygo@seascouts.be 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 
0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.be 
 
Sien De pauw
(Kraanvogel) 
0488087781  
Kraanvogel@seascouts.b
e 
 
Jonathan Cornelis 
0499407326 
Jonathan@seascouts.be 

JUNIORS: 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.be 
 
Jelle Maseman (Narwal) 
0484926109 
Narwal@Seascouts.be 

WELPEN: 
Sara Deschacht (Akela) 
0476234072 
Stern@Seascouts.be 
 
Karen Hoorne (Kaa) 
0487613709  
Karen@seascouts.be 
 
Manon Van Nuffel 
(Bagheera) 
0495574530  
Ibis@seascouts.be 
 
Lotta Maseman(Hathi) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Baloe) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 
 
Roxanne Verloigne 
(Raksha) 
0470359808 
Roxanne@seascouts.be 

SENIORS 
Arne keirens 
(Stormvogel) 
0496911289 
Stormvogel@seascout
s.be 
 
Bart van de Velde
(Maraboe) 
048499.09.30 
Maraboe@seascouts.be 


