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Beste leden, ouders en sympathisanten 

Het scoutsjaar lijkt nog maar net begonnen en toch staat de Sint 

alweer bijna voor de deur. Dat de tijd vliegt als je je amuseert, 

daar twijfelen wij dan ook niet aan. We begonnen het  

scoutsjaar met onze startdag waar we heel wat nieuwe leden  

mochten verwelkomen. De Zeehonden en Welpen gingen al op 

Karelaweekend in Blankenberge en we gaven al een knaller van 

een fuif. Met meer dan duizend bezoekers was 100 Minutes, dit 

jaar op een nieuwe locatie, opnieuw een gigantisch succes. We 

kunnen dus wel zeggen, dat de afgelopen maanden goed gevuld 

waren. Maar ook in de nabije toekomst zitten we niet stil.  

Tussen Kerst en nieuwjaar gaan we opnieuw op Winterkamp 

met de hele eenheid. Dit jaar zoeken we het niet zo ver en  

trekken we naar Merelbeke voor vijf dagen vol plezier.  

Naast onze gewone werking zijn we sinds kort ook bezig met 

een nieuw thema. Zoals onze belofte het zegt, is een scout  

milieubewust. En daar willen we dan ook mee aan de slag. Zo 

doen we extra ons best om te sorteren en zijn er binnenkort 

echte scoutsdrinkflessen te koop. Over ons nieuw  

duurzaamheidsbeleid hoor je binnenkort sowieso meer! 

Een stevige linker 

Castor en Hermelijn  

 

Editoriaaltje 
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Elke eerste vrijdag van de maand & 

op 07/12 Open Bar Deluxe:  

Bierbeurs Edition! 

“OPEN BAR”  

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

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

familie... 

Zeg het voort!! 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 
02/12 Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat 

  zijn? Sinterklaas komt!  

  Inschrijvingen winterkamp om 17u!  

09/12 We ravotten erop los in het bos! 

16/12 Het is bijna Zeevang zijn verjaardag, wie geeft 

  hem de dikste knuffel? 

23/12 Bijna Kerstmis, we versieren de boom! 

26-30/12 Het is weer tijd voor winterkamp! De leiding  

  heeft er alvast zin in, jullie ook?  

06/01 Filmnamiddag, je MAG (moet niet) je   

  favoriete film meenemen!  

13/01 We gaan eens gek doen in Bobo’s indoor, de  

  leukste binnenspeeltuin van het land! 

  Meer info verder in het boekje! 

20/01 Spieter, spetter, spater, vandaag zitten we aan 

  het water. We spelen op de Spuikombasis!  

  Nieuwjaarsreceptie om 17u. 

27/01  De examens van de leiding zijn bijna  

   voorbij!  

   Joepieeee we hebben jullie gemist!!! 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 

03/02 Kotick is een beetje ziek, helpen jullie hem  

  genezen? 

10/02 Op wie zou Vitch verliefd zijn? En op wie ben 

  jij verliefd? 

17/02 Hoeveel dagen zijn er nu weer in de maand  

  februari? 30 of 31? 

24/02 Geen scouts—de leiding is de zeehond gaan  

  uithangen op leidersweekend! 

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 bos-
sen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

02/12 Wie heeft duizend pakjes voor je klaar 

  staan? Sinter, Sinterklaas! 

  Vergeet je niet in te schrijven voor   

  winterkamp om 17h! 

09/12 Het is december, dat wil zeggen:   

  KERSTLICHTJES ophangen! 

16/12 Welke leiding is er morgen jarig?  

23/12 We doen een gezellige spelletjesnamiddag: 

  neem allemaal je favoriete spel mee! 

26-30/12 Het leukste kamp in december = we gaan  

  op winterkamp!!!  

  Meer info verder in dit boekje.  

06/01 Filmnamiddag, wat is jouw lievelingsfilm?  

12/01 Yippee Yahee we gaan schaatsen. Vergeet 

  zéker je handschoenen niet! Verdere info 

  in dit boekje.  

20/01 Noord, West, scouts best. We spreken af  

  om 14h aan de Spuikombasis! 

  Om 17h aansluitend is iedereen welkom  

  op onze Nieuwjaarsreceptie.  
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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 jeugd-

dorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

Welpen ravotten er op los en hun kleren kunnen wel eens(heel) vuil wor-

den.  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 zeg-

gen: lange blauwe of zwarte broek, scoutshemd, das en eventueel Welpen-

petje.  (Omdat we met veel welpjes zijn zou het wel handig zijn moest jullie 

naam in jullie hemd en das staan)  

27/01 Sneeuw? Of geen sneeuw?  

03/02 Creativiteit is een must vandaag!  

10/02 Wie, o wie, wil Baloe zijn valentijn zijn? 

17/02 Horum omnium fortissimi sunt WELPEN!  

24/02 Sorry mama’s en papa’s, geen scouts, 

  want de leiding is op leidersweekend! 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

02/12 Onze goede vriend Sint Nicolaas 
komt ons bezoeken in het 
Bosjoenk. Om 17u is er kampin-
schrijving voor winterkamp. 

09/12 Boswandeling ofzooo. Bosjoenk. 

16/12 Roerei, neem allemaal een eitje 
mee als je dit thuis hebt. Spuikom-
basis.  

23/12 Wie versiert de mooiste kerst-
boom? Spuikombasis. 

26-30/12 Winterkamp!!! 

06/01 Ik en mazs leuke cadeau’s gekregen 
voor kerst, giender ook? 

 Spuikombasis. 
13/01 We gaan schaatsen jippieee! 

 Meer info verder in dit boekje. 

20/01 Is het al bijna terug zomer? Spui-
kombasis. Om 17u is er nieuw-
jaarsreceptie. 

27/01 Olifanten, giraffen en leeuwen.  
 Bosjoenk. 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

We verzamelen telkens ergens anders tijdens de winter-
maanden dus kijk telkens goed in het boekje! 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 naar buiten. 

03/02 We’re going to town x3 Bosjoenk. 

08-10/02 WEEKENDJE—INFO VOLGT 

17/02 ‘t Is groen en het gaat van een 
berg #bloemkool Bosjoenk. 
Neem allemaal jullie zwemgerief, 
extra T-shirt en broek (best ka-
toen) mee én 2 euro! 

24/02 GEEN SCOUTS de leiding is het 
klein kind aan het uithangen op 
leidersweekend! 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

02/12 Ewa strijders, de sint en z’n zwarte  
  vriend komen. Bosjoenk + 17u   
  kampinschrijving! 

09/12 Lange werkzondag—om 10u afspreken 
  aan  de Spuikombasis, schilderkleren  
  meedoen. 

16/12 Jieepjuuuw. 

23/12 Leren dabben als een pro “DAB”. 

26-30/12WINTERKAMP 

06/01 Driekoningen driekoning geef mij een  
  nieuwe. 

13/01 Schaatsen!  
  Meer info verder in het boekje. 

20/01 Constipatie, constipatie, constipatie, om 
  17u is het Nieuwjaarsreceptie   
  (werkkleren mee) 

27/01 Fortnite is de shit, swag. 

03/02 Barbie is de shit, fag. 

  10/02 ‘t Is 10 februari vandaag, dus  
    dat wil zeggen... 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2019 13 

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

17/02 Werkzondag xoxo vele handen maken 
licht werk.  

24/02 Geen scouts, leiding is op leidersweek-
end! 

 

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  

02/12 Hoe wordt speculaas gemaakt? (Sinterklaas komt 
  naar het Bosjoenk + inschrijven winterkamp)  

09/12 We komen ietsje vroeger! (werkzondag,   
  verfkledij meedoen, 10u00-16u00) 

16/12 Wat kun je allemaal binnen de minuut   
  doen? 

23/12 Heeft iedereen zijn cadeautjes al? 

26-30/12 Het rijmt op “pinterkamp”! 

06/01 Dat weekje was wel nodig na nieuwjaar. 

13/01 Keihard op je bek gaan (eenheidsschaatsen,  
  meer info verder in boekje) 

20/01 Eerst wat verven en dan cava!    
  (verfkledij meedoen, 14u basis /    
  vanaf 17u nieuwjaarsreceptie)  

27/01 De kas is leeg… (financiële actie,    
  14u aan het Bosjoenk) 

03/02 Winterse poëzie aan de Spuikom. 

10/02 Pacu op familieweekend, maar er zijn   
  alternatieven! 

17/02 Ben jij de nieuwe Warhol of Breughel?   
  (verfkledij meedoen, 14u basis) 

24/02 Plevier, Beluga en Pacu op framilyweekend  
  #scoutsisfamilie (leidersweekend, geen scouts) 
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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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EENHEIDSLEIDING 

Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Herme-
lijn@Seascouts.be 

Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn)
(0479451586)  

of 
Rudi Heusequin (Alver)

(0473416263) 

ZEEHONDJES 

Flore Kluysse 
(Snoochnie) 

0487459225 
Ooievaar@seascouts.be 

Sien de Pauw (Matkah)
0488087781  
Kraanvogel@seascouts.be 

Istvan Vansteene (Kotick)
0474577824 
Goendi@seascouts.be 

Virgil Verhelle (Zeevang)
0499609835 
Roek@seascouts.be 

Alexander Cremmery 
(Vitch)  
0496072651 
Coati@seascouts.be 

ASPIRANTEN 

Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 

Nele Stubbe (Ara)
0468337556 
Ara@seascouts.be 

Margaux Van Nuffel 
(Collar) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 

Carmen Monteyne 
(Agoeti) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 

 

JUNIORS 

Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 

Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.be 

Gijs de Pauw (Corvus)
0493789217  
Corvus@seascouts.be 

Nona Keirens 
(Kwikstaart) 
0495818544  
Kwikstaart@seascouts.be 

WELPEN 

Lotta Maseman (Akela)
0471829992 
Sitta@seascouts.be 

Jasper Nollet (Baloe)
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

Elise Vermeersch (Hathi)
0479598045 
Patrijs@seascouts.be 

Tim Eneman (Chil)
0498613529 
Kama@seascouts.be 

Charlotte Vanschoon-
beek (Bagheera)
0499840983 
Koolmees@seascouts.be 

SENIORS 

Joppe Dehandschutter
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 

Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 

Amber Monteyne
(Plevier) 
0468157824 
Plevier@seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 

Kurt Devriendt 
0475614491 
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Enkele ouders en comi-

té-leden versterken de 

security. 

Narwal filmt en re-

gisseert een after-

movie samen met 

twee vrienden. 

De reacties achteraf 

waren ontzettend 

lovend en 100 Minutes 

ging zelfs internatio-

naal. Er was interes-

se tot in het buiten-

land voor onze fuif! 

Op naar een volgende editie! 

Er komen wel 1000 

mensen doorheen de 

hele avond!  

Onze keuken-

ploeg zorgt er-

voor 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, vestiaire, bonnen-

verkoop, wc... 

Dit was de eerste keer op 

een nieuwe locatie:  

de Hippodroom! 

Er waren meer dan zeven andere 

jeugdbewegingen aanwezig vanuit 

alle uithoeken van Vlaanderen! 

100 MINUTES: SAMEN STERK 
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100 Minutes in enkele foto’s 
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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 €50 en kan gestort worden op 

het rekeningnummer BE95 0013 4174 8658  

Herinnering lidgeld 
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Hij komt, hij komt,  
Die lieve goede  Sint… 
De Sint komt onze Sea Scouts bezoeken op 

2 december. In tegenstelling tot vorige ja-

ren, is dit dit jaar geen volledige familieac-

tiviteit. Vanaf 16u zijn de ouders wel wel-

kom om te horen wat de Sint te zeggen 

heeft over onze scoutskinderen! 

 

 

Leden worden zoals een gewone scoutszondag verwacht 

om 14u00 en het is voor alle takken aan het Jeugddorp. Om 

17u00 is het ook inschrijving voor het WINTERKAMP! 
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Op zondag 13 januari  gaan we naar jaarlijkse gewoonte met 

z’n allen ijsschaatsen aan het Boudewijnpark te Brugge. Enkel 

de zeehondjes gaan zich uitleven in Bobo’s indoor, een grote 

binnenspeeltuin net naast de schaatspiste! 

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 

Binnenspeeltuin (zeehonden)    €8 

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 Merelbeke!  Begint het bij jullie 

ook al te kriebelen? 

VERTREK Woensdag 26 december om 8u30 aan het station van 

  Oostende met lunchpakket in een brooddoos! 

TERUG Zondag 30 december om 16u15 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 De Stobbe—Bergstraat 16, 9820 Merelbeke 

TELEFOON Enkel in geval van nood: 0479 92 24 24 (Hermelijn) 

PRIJS  70 euro voor het eerste kind 

  65 euro voor het tweede kind 

  60 euro voor het derde kind, enzovoort 

INSCHRIJVEN Inschrijven gebeurt in het Bosjoenk op 2  

   december vanaf 17u00. Dit is na het   

   Sinterklaasfeest. Gelieve gepast geld, een  

   ingevulde medische fiche en klevertjes van de  

   ziekenkas mee te brengen. 

Winterkamp 2018 
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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 in een brooddoos!  

 

Enkel voor de aspiranten, juniors en seniors 

❑  Gamellen 

❑  Drinkbeker 

❑  Bestek 

❑  Keukenhanddoek 

❑  Kompas 

❑  Plooibaar zakmes 

❑  Beetje zakgeld 

❑  Zaklamp 
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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 zee-

hondjes 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 terug-

krijgt. De leiding is immers niet verantwoordelijk voor ver-

loren gegane kledij! 

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

echter niet van buiten te spelen. Zorg dus dat je voldoen-

de droge en vooral warme kleren meehebt. Één paar 

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

VERPLICHT!! 
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Nieuwjaarsreceptie 2018 

Op 20 januari heffen we 

het glas op 2019. Ieder-

een is welkom op onze 

Spuikombasis!  Vanaf 17u 

kan je een drankje krij-

gen en je goed voorne-

mens delen met de vrien-

den van de scouts.  

 

Ervoor is er van 14u tot 17u voor al-

le scoutstakken activiteit op de 

Spuikombasis. Allen daarheen! 
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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: 08-12/04 in Brugge. 

Voor alle (beginnende) zeilers! Ook laatstejaars aspiranten 

mogen hier mee.  Niveau’s: beginners & gevorderden. 

 

Zeilcursus Getijden water: 15-20/04 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 16 februari en één op zaterdag 9 

maart. 
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QUIZAVOND  

 

De quizavond was vorig jaar een groot succes en daarom mel-

den wij met trots dat er dit jaar een nieuwe editie komt, die 

opnieuw zal doorgaan in het Bosjoenk. 

Bereid je dus alvast voor op een avond met de knapste quiz-

masters, de meest vergezochte doordenkers, de grappigste 

filmpjes maar vooral met heel veel plezier!  

Houd alvast onze website en onze Facebookpagina  in de ga-

ten voor meer info! 

2 Maart in het BOSJOENK 

Powered by: 
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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 

 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2019 32 

 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2019 33 

 W I E  I S  W I E ?  

   

Naam: Alexander Cremmery 

Functie:  Zeehondenleiding 

Totemnaam:   

Spitsvondige Coati 

 

Naar wie keek je het meest op als kind?  Naar mijn peter, 

hij vertelde altijd over zijn verre reizen en avonturen.  

Wat betekent scouting voor jou? 

Voor mij staat de scouts symbool voor vriendschap en  

avontuur, je verveelt je er nooit. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Spion. 

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

Dat ik ieder hoekje van de wereld kan ontdekken. 

Wat frustreert jou het meest?  

Mensen die van alles een probleem weten te maken. 
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

Optimisme. 

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

waar zou je dan een reis maken?  

Naar het Wilde Westen als beruchte revolverheld. 

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

redden, wat zou dat dan zijn?  

Mijn verzameling IKEA-potloden. 

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

gaan?  

Ik wil al heel erg lang eens een lange tocht door de 

woestijn maken op een kameel. 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer ver-

geten en waarom? 

The Darjeeling Limited, omdat het een zeer spirituele 

film is die iedereen zou moeten zien. 

Wat is je favoriete motto? Gaan en blijven gaan. 
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

Spitsvondige 

Coati 

De witsnuitneusbeer, coati of pizote is een 

neusbeer die voorkomt van de zuidelijke 

Verenigde Staten tot noordelijk Zuid-Amerika.  

Deze kleine beer leeft in bosrijke gebieden. Hij 

is verlekkerd op insecten en weet deze op de 

meest vindingrijke manieren te verkrijgen. De 

Coati is komisch en lijkt onverschillig. Toch is 

hij voorzichtig en aandachtig van aard. De 

Coati is luidruchtig en kan de meest uiteenlo-

pende geluiden voortbrengen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neusberen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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H É , W I S T  J E  D A T …   

De leiding superveel zin  

heeft in het  

winterkamp! 

Roeicursus dik  

meegevallen is! 

We Bart en Chris willen bedanken 

voor het lekkere eten op  

Karelaweekend? 

De leiding weer mooie 

tombolaprijzen had op 

Herfstfeest! Volgend 

jaar opnieuw? 

Open Bar niet 

alleen voor lei-

ding en comité 

is, ook ouders 

mogen komen! 

Het eten op 

Roeicursus 

heel erg 

lekker was? 

Adjidji voor 

de keuken-

ploeg! 

Onze  

facebookpagina 

meer dan 700  

likes heeft? 

De boten weer dringend een 

winteronderhoud nodig  

hebben? 
De enige echte 

Sint weer bij 

ons op bezoek 

komt? 

Karelaweekend  

super de max was? 

 

We  

eindelijk 

sorteren? 

100 Minutes weer 

een groot succes 

was? 

Ara heel goed 

kan rijmen? 

Het eten op Herfstfeest 

superlekker was? 

7 december 

onze Open 

Bar Deluxe 

is?  

Iedereen 

welkom! 

Porto niet altijd in de smaak valt?! 
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02/12 Sinterklaasfeest 

  Inschrijvingen Winterkamp 

07/12 Open Bar Deluxe: Bierbeurs Edition 

26-30/12 Winterkamp 

13/01 Eenheidsschaatsen 

20/01 Nieuwjaarsreceptie 

02/03  Quizavond 

27/04  Opening vaarseizoen 

08-12/04 Zeilcursus Stilstaand 

15-20/04 Zeilcursus Getijden 

03-05/05 Blauwe Wimpel te Brugge 

08-14/07 Zomerkamp Welpen en Zeehonden 

14/07 Bezoekdag zomerkamp  

08-18/07 Zomerkamp Aspiranten,    

  Juniors, Seniors 




