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Hallo scoutsers! 

 

De eerste drie maanden zijn intussen ook weer voorbij gevlogen! De 

reden dat dit zo snel gaat, ligt ook aan het feit dat de eerste drie maand 

bol staan van de activiteiten! Denk maar aan de overgangen, Startdag, 

Saamdagen, Karelaweekend, Boten uit het water halen,  Herfstfeest en 

natuurijk ook onze fuif 100 Minutes. 

De editie dit jaar stond in het thema van Azië en was onze succesvolste 

editie tot nu toe. We waren net niet met 1000 feestvierders en de 

avond is vlekkeloos verlopen dankzij de hulp van onze vele 

vrijwilligers... Top! 

Ondertussen worden de dagen korter, het weer wordt kouder... Jaja, de 

winter komt er wel degelijk aan. Gelukkig betekent dat bij onze scouts 

ook dat het Winterkamp er ook aan zit te komen! We gaan dit jaar naar 

Zottegem, waar we twee jaar geleden het warmste winterkamp ooit 

hadden. Benieuwd of we dit jaar opnieuw zoveel geluk zullen hebben! 

In ieder geval heeft de leiding een spetterend programma klaarstaan 

voor de kids, dus aarzel zeker niet om jullie in te schrijven! 

Tenslotte wil ik jullie ook meteen al een goed 2018 wensen. Het doet 

wat vreemd, 2017 is echt voorbijgevlogen. Doet je beseffen dat je soms 

de tijd moet nemen om overal van te genieten. Meteen mijn goede 

voornemen voor het volgende jaar, bij deze! 

Een stevige linker, 

Mpango 

Editoraaltje 
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De Stam presents 

De spanning, de tactiek, het gezelschap, een goede portie competitie en 

de factor geluk voor zij die het nodig hebben: De Stam van 2de FOS 

Westhinder nodigt je uit op de eerste Manillenavond! 

 

In het kort: 

* Legendarische prijzenpot 

* Betalen per spel (€2 per persoon) 

* Spelen kan vanaf 20u.  

Hoe vroeger je aanwezig bent, hoe meer spelgenot! 

* Inschrijven door 'aanwezig' te zetten of te mailen naar 

ijsvogel@seascouts.be - plaatsen zijn beperkt! 

(Inschrijven kan per persoon, teams kunnen ter plaatse gevormd worden) 

* Gezellige Open Bar voor, na en tijdens het spelen  
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P R O G R A M M A  ZE E H O N D J E S  

 
26/11  Snoochnie is vermist! Helpen jullie mee  

  zoeken? 

3/12  Hij komt, hij komt, die lieve goede sint… staan 

  jullie pakjes al klaar?  

10/12  Dansen en springen is de enige oplossing tegen 

  de kou! Doen jullie mee? 

17/12 Zijn jullie ook zo goed in verstoppertje? Maar 

  zeker niet in het DONKER! Haal je zoekkunsten 

  maar boven!  

24/12 Geen vergadering, jullie mogen allemaal pakjes 

  open maken! 

26-30/12  WINTERKAMP. Meer info verder in het  

   Westhindertje! 

31/12 Het nieuwe jaartje komt er aan! Geen scouts! 

    07/01 Ons eerste spel in 2018, zien  

     jullie het ook zitten?  

    14/01 Eenheidschaatsen! Vergeet

     jullie handschoenen zeker 

niet! Meer info verder in het westhindertje! 
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P R O G R A M M A  ZE E H O N D J E S  

21/01  De zeehonden spelen samen met de  

   leiding een super duper de max spel!  

   Zorg dat je er zeker bij bent! We   

   verzamelen aan de Spuikombasis. Om  

   17h is het nieuwjaarsreceptie! jullie zijn 

   allen welkom! 

28/01  Epathka vertrekt voor een MAAND naar 

   Thailand, dit is wel heel lang!    

   GROEPSKNUFFEL! 

04/02  Volgens Matkah is het al bijna lente,  

   vinden jullie dit ook? 

11/02  Het is bijna Valentijn!! Durven jullie  

   vertellen op wie jullie verliefd zijn? 

18/02  We zullen eens kijken hoeveel jullie  

   weten over de leiding, vergeet zeker  

   jullie geheugen niet mee te nemen!  

24/02  Kamp west activiteit in Brugge. Meer  

   info zal er zeker nog meegedeeld   

   worden! Wij houden jullie op de hoogte!  
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P R O G R A M M A  WE L P E N  

26/11   Wordt het tik, tak, tik, tak, ja, of nee, 
 yeah  

 
3/12   Wie heeft duizend pakjes voor je   
   klaarstaan?…Sinter, Sinterklaas è   
   sinterklaasfeest . Om 17u inschrijvingen 
   winterkamp 
  
10/12  10.000 luchtballonnen, zijn op weg naar 
   jou  
 
17/12  Wie heb ik aan de lijn, hallo, hallo? 
 
24/12   Geen vergadering = kerstmis 
 
26-30 /12  Winterkamp !!! 
 
31/12  Geen scouts! Het is oudejaar. 
 
7/01   Hokus Pocus iedereen kan toveren 
 
14/01  Eenheidsschaatsen. Info verder in dit  
   boekje 
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P R O G R A M M A  WE L P E N  

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

jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

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) 

21/01   Van Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn 
   zoveel mooier als we samen zijn. De 
   vergadering is op de Spuikombasis. Om 
   Om 17u is het  nieuwjaarsreceptie 
 
4/02   Ik ben een klein geel visje in een zee 
   van blauw, SOS toe help me. 
  
11/02   Amor, Amor, lieve Amor, schiet een 
   pijltje door mijn hart. 
 
18/02   Geloof me maar je hebt een vriend in 
   mij. 
 
24/02  Kamp west activiteit @ Brugge  
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P R O G R A M M A  AS P I R AN TE N  

3/12   Hij komt, hij komt, die lieve goed sint –  

  Zwarte piet  (Jeugddorp) Om 17u   

  kampinschrijvingen. 

10/12 Sandy – Grease (Basis) 

17/12 Toccata – Belik Boom (Basis) 

24/12 Numb – Linkin Park (Geen scouts) 

26-30/12  l’Inverno – Antonio Vivaldi    

  (Winterkamp, info verder in het boekje) 

7/01  Piano man – Billy Joel  (Basis) 

14/01 The thin ice – Pink Floyd (Eenheidss 

  chaatsen: Info verder in dit boekje) 

21/01 Strip – Chris Brown (Basis) 

28/01 City lights – Blanche (Jeugddorp) 

4/02  Bicycle Race – Queen (Jeugddorp) 

 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2018 11 

P R O G R A M M A  AS P I R AN TE N  

We verzamelen telkens ergens anders tijdens de 
wintermaanden 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 telkens naar buiten. 

11/02 Swish Swish – Katy Perry (Basis) 

18/02 Love is in the air – John Paul Young 

  (Basis) 

25/02 Olympic Hymn - Mormon Taber

  nacle Choir (Basis) 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

3/12  Je matie Sinterklaas op bezoek  

  BOSJOENK, tot 17u. Om 17u zijn de   
  inschrijvingen voor winterkamp 

10/12  RIDE OR DIE  

 Neem iets mee op wielen  
 
16/12 Saturday night chillingzzzz  

 OPGELET: dit is een zaterdagavond ipv een  
  zondagnamiddag. Meer info volgt  
 
24/12  GEEN SCOUTS 

26-30/12 WINTERKAMP 2K17  
 
31/12  GEEN SCOUTS  

7/01  Gewoon boef man!   
 
14/01 Eenheidsschaatsen  

 Meer info verder in het boekje  
 
   21/01 Patsergedrag 

    Schilderuuun, werkuuuun (lange  
    werkdag van 10u tot 17u) 
    Nieuwjaarsreceptie  om 17u 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

28/01 Soppen, fokken en droppen  
 

4/02  Krantenwijk  
 
11/02 Stekken, dekken en vertrekken   
 
18/02 Hosselen in de buurt  

24/02 KAMP WEST JWZZZZ 
  Opgelet dit is een zaterdag. Meer info volgt 

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  

03/12 Sinterklaas komt alle stoute kindertjes in 

de zak steken! De vergadering is gedaan 

om 17u. Daarna kan je je inschrijven 

voor het winterkamp! We verzamelen in 

het jeugddorp. 

10/12 We verkopen croques voor ons 

weekendje! Vanaf 16u30 zijn ouders en 

sympathisanten welkom om te genieten 

van een croque! 

16/12 Datenight met de seniors! Van 18u tot 

22u  gaan we samen kokerellen! 

17/12 Geen scouts! Jullie moeten flink 

studeren! 

24/12 Geen scouts! De kerstman komt er aan! 

26-30/12 Winterkamp te Zottegem!  

31/12 Geen scouts! We tellen af naar het 

nieuwe jaar! 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

7/01  Handjes uit de mouwen! Werken aan 

  de boten 

14/01 Eenheidsschaatsen (Info verder in  

  dit boekje) 

21/01 We maken er een echte    

  kerstmarkt van! Om 17u is er de  

  nieuwjaarsreceptie 

28/01 Stayin Alive – Bee Gees 

04/02 Wie zeilen wil, moet schilderen.  

  Werken aan de boten 

11/02 We maken onze valiesjes voor het  

  weekendje! 

15-18/02 Weekendje!! 

24/02 Kamp West activiteit in Brugge.  

  Dit is een ZATERDAG. Info volgt.  

25/02 Geen scouts! Huilen! 

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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EENHEIDSLEIDING 

Jef Depret (Mpango)
0496892765 
Mpango@seascouts.be 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn)
(0479451586)  

of 
Rudi Heusequin (Alver)

(0473416263) 

ZEEHONDJES 

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

Carmen Monteyne 
(Chickie) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 

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 

ASPIRANTEN 

Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.be 

Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 

Nele Stubbe (Ara) 
0470345417 
Ara@seascouts.be 

Jonathan Cornelis 
0499407326 
Markoeb@seascouts.be 

Charlotte Vermeersch
(Wevertje) 
0471108249  
Wevertje@seascouts.be 

Gijs De pauw (Corvus) 
0493789217  
Corvus@seascouts.be JUNIORS 

Joppe Dehandschutter
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 

Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 

Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 

Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 

WELPEN 

Lotta Maseman (Akela)
0471829992 
Sitta@seascouts.be 

Karen Hoorne (Kaa)
0487613709 
Griel@seascouts.be 

Jasper Nollet (Baloe)
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

Nona Keirens (Bagheera)
0495818544  
Kwikstaart@seascouts.be 

Elise Vermeersch (Hathi)
0479598045 
Patrijs@seascouts.be 

Tim Eneman (Chil)
0498613529 
Kama@seascouts.be 

SENIORS 

Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.b
e 

Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 

Kurt Devriendt 
0475614491 
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ZEILCURSUS 

 

Al een kleine reminder voor iedereen die dit jaar meewil 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: 02/04-06/04 in Brugge. 

Voor alle (beginnende) zeilers! Ook laatstejaars aspiranten 

mogen hier mee.  Niveau’s: beginners & gevorden 

 

Zeilcursus Getijden water: 08/04-13/04 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. Data hiervan worden later meegedeeld. 
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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 

3 december. Vanaf 16u zijn de ouders wel 

welkom om te horen wat de Sint te zeggen 

heeft over onze scoutskinderen! Ook 

kleine broertjes en zusjes mogen wel eens 

dag komen zeggen aan de Sint.  

 

 

Leden worden zoals een gewone scoutszondag verwacht 

om 14u00. Alle takken verzamelen aan het Jeugddorp. Om 

17u00 is het ook inschrijving voor het WINTERKAMP! 
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Op zondag 15  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 

Met eigen schaatsen      €5 

Met gratis trein en eigen schaatsen   €5 

 

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 8u30 aan het station van 

  Oostende met lunchpakket.  

TERUG Woensdag  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 Letterkouter 8, 9620 Zottegem 

TELEFOON Enkel in geval van nood: 0496 89 27 65  (Mpango) 

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 3  

   december vanaf 17u00. Dit is na het   

   Sinterklaasfeest. Gelieve gepast geld, een i 

   ngevulde medische fiche en klevertjes van de  

   ziekenkas mee te brengen. De medische fiche 

   vind je op www.seascouts.be bij downloads! 

Winterkamp 2017 
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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 
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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 

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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100 Minutes in enkele foto’s 
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Een kleine volksverhuizing... Dat was 100 Minutes. Voor onze vijfde 

editie gingen we de Aziatische toer op en hebben we nog meer 

aandacht besteed aan onze inkleding en het vertellen van een 

verhaal.  

 

Voor wie het nog niet kent: 100 Minutes is onze jaarlijkse scoutsfuif, 

waarbij we elke 100 minuten een speciale actie doen. Zo hebben we 

een gratis vat, maar deelden we om 00u20 (precies 200 minuten na 

het openen van onze deuren) zo’n duizend waterijsjes uit. Duizend 

stuks, want we hebben ook zo’n duizend bezoekers en zijn daarmee 

één van de grootste (al dan niet dé grootste) fuiven van Oostende.  

Ook deze editie konden we zeker terug van een succes spreken. We 

hadden nog nooit zoveel bezoekers, maar konden ook nog nooit 

van zo’n rustige, aangename editie spreken. Dat smaakt naar meer, 

en het is uiteindelijk die stressvolle weken ervoor waard. 

Het mooie aan dit evenement blijft voor onze scouts ook het 

bundelen van krachten: het is een super samenwerking tussen 

leiding, oudleiding, Comité, Stam en sympathisanten. Iedereen gaat 

ervoor en we zijn dan ook enorm trots op dit resultaat.  

Daarom, nogmaals, aan alle vrijwilligers op 100 Minutes 

MERCI 
 

Mpango 

100 MINUTES: SAMEN STERK 
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Kleurplaat voor Sinterklaas 
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Fotowedstrijd Dag Van De Jeugdbeweging 

WINNAARS!!!!!! 
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Fotowedstrijd Dag Van De Jeugdbeweging 

WINNAARS!!!!!! 
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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: Tim Eneman 

Functie:  Welpenleiding 

Totemnaam:  Argeloze Kama 

  Naar wie keek je het meest 

  op als kind?  Mijn vader. Hij 

heeft ervoor gezorgd dat ik elke zondagmiddag een toffe tijd 

beleef. 

Wat betekent scouting voor jou?  

Elke week een leuke of onvergetelijke dag. 

Wat wilde je worden toen je klein was?  

Een schrijver. 

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

Eeuwig leven. 

Wat frustreert jou het meest?  

Roddelen. 
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

 Je naasten liefhebben. 

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

waar zou je dan een reis maken?  

 Het oude nabije oosten, liefst rond het jaar 300 voor 

Christus omdat de kunstgeschiedenis daar zo speciaal is 

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

redden, wat zou dat dan zijn? Scoutskledij, want een 

hemd en das zijn onmisbaar voor een scout. 

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

gaan?  Australië, omdat ik altijd gefascineerd ben door 

de cultuur 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? The last witch hunter, dat was 

een zeer goede film met veel actie 

Wat is je favoriete motto?   

If you want something in life, reach out and grab it ~ 

Chris McCandless  
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 WIE  IS WIE ? enc yc lopedie  

Argeloze 

Kama 

De Kama heeft een korte nek, een lang smal 

gezicht en grote gepunte oren. De buik en romp 

is wittig van kleur. De staart is middellang met 

zwarte haren aan het uiteinde. Beide geslachten 

hebben hoorns. Deze grote antilope leeft op de 

savanne. Hij ziet er wat onbeholpen uit maar 

beweegt sierlijk en snel. De Kama leeft in grote 

groep, is sociaal en kalm van aard. Wanneer hij 

wordt uitgedaagd, kan hij fel reageren, al is hij 

niet agressief. De Kama verdedigt zijn jongen 

sterk en waarschuwt zijn soortgenoten bij 

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

Crea van de Zeehondjes 

soms zeer goed 

vermomd is?  

Karelaweekend 

supertof was? 

De Welpen en Zeehondjes gigantisch 

veel gegeten hebben op 

Karelaweekend? Het was dan ook 

overheerlijk! 

Er een recordaantal 

mensen ingeschreven 

waren voor het 

Herfstfeest?  

De enige echte 

Sint op bezoek 

komt? 

Alle takken 

weer iets 

mooi 

knutselden 

voor het 

Herfstfeest

? 

100 Minutes zo 

geweldig is dat 

mensen het 

proberen te 

imiteren? 

De juniors en Seniors weer 

klaar staan om de boten een 

likje verf te geven? 

De Stam op 1 

december een 

Manillenavond 

organiseert? 

Iedereen is 

welkom op de 

Spuikombasis!  Er opnieuw een jaarthema 

is?  Het kenteken kan je 

kopen in de FOSshop. 

 

De 

Zeehondjes 

alles over 

tornado’s 

weten?  

De Aspiranten 

echte sjortalenten 

zijn?  

Beluga graag 

soldaatje 

speelt? 

100 Minutes een 

gigantische knaleditie 

was?  

De 

Aspiranten 

enthousiast 

aanwezig 

waren op de 

Heldenhulde

 ? 

De leiding heel erg uitkijkt naar 

winterkamp?  
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03/12 Sinterklaas komt op bezoek 

03/12 Inschrijvingen Winterkamp 

24/12 Kerstavond (Geen scouts) 

26-30/12 Winterkamp te Zottegem 

31/12 Oudejaar (Geen scouts) 

14/01 Eenheidsschaatsen 

21/01 Nieuwjaarsreceptie 

15-18/02 Weekendje Seniors 

2-4/03 Weekendje Aspiranten 

10/03 Quizavond 

18/03 Leidersweekend (Geen scouts) 

2-6/04 Zeilcursus stilstaand te Brugge 

8-13/04 Zeilcursus stromend 

21/05 Opening vaarseizoen 

9-19/07 Zomerkamp in De Hoge Rielen 

 




