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Editoriaaltje 

 

Editoraaltje 

Dag allemaal 

2018 is begonnen! We hebben al een aantal activiteiten achter de 

rug en op het moment dat ik dit aan het typen ben, duurt het nog 

maar iets meer dan een maand tot onze bootjes terug het water 

ingaan. Laat die lente maar komen, de eerste zonnestralen schijnen 

en laat ons al vooruitdromen naar de zomer– en zeilkampen! 

But first things first. En dat zal voor velen terug leren roeien en 

zeilen zijn. Een winter doet al eens vergeten. Gelukkig hebben we 

voor onze laatsejaars aspiranten en ouder de fameuze zeilcursus die 

steevast plaatsvindt in Brugge en ook steevast in de eerste week 

van de paasvakantie. Wie er zijn commandobrevet behaalt, kan 

meteen een extra badge bijnaaien op zijn hemd! 

Voor de seniors en leiding is er in de tweede week van de 

paasvakantie steeds een zeilcursus getijdenwater, waar je alles leert 

over varen op zee, motoren, en aanleggen en vertrekken in drukke 

havens. Een belangrijke voor deze zomer! 

Waar we ook al met z’n allen naar uitkijken, is het Opening 

Vaarseizoen. De één kijkt uit naar de BBQ, de ander naar de show 

waar Neptunus voet aan land zet en nog een ander kijkt het meest 

uit naar de Zeegeuzes. Sommige van de leiding kijkt het meeste uit 

naar wat die avond al enkele jaren op rij brengt. Warme 

herinneringen voor iedereen dus! 

 

Laten we er dus een lap op geven de komende weken! Veel zeilen 

en roeien, veel amuseren en veel zeilrbrevetjes halen! 

 

Editoriaaltje 
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Editoriaaltje 

 

@ 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 

Editoraaltje 

 

@ 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 

Editoraaltje 

Tenslotte, sluit ik graag af met de data van de kampen. Onze juniors en 

seniors gaan zeilen, onze zeehondjes, welpen en aspiranten gaan naar 

De Hoge Rielen! Één van de mooiste kamplocaties van België!  Hierbij 

alvast de data! 

Welpen & Zeehondjes:  9-15 juli 

Aspiranten:    9-19 juli 

Juniors & Seniors  30 juni-13 juli 

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  

 

P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 
03/03  CARNAVAL! Kom verkleed! (Pas op, dit is een

 zaterdag, wij stappen mee in de stoet, kom ze-

 ker zwaaien naar onze zeehondjes) We spreken 

 af om 13u15 aan het Jeugddorp. 

04/03  Geen scouts 

11/03  Wie is de sterkste? Kotick of Zeevang? 

18/03  Geen scouts! De leiding is op weekend! 

25/03  We gaan vandaag ons steentje bijdragen voor

 de natuur, want zeehondjes houden niet van

 een vuil strand! Eneco Beach Clean up!  

 Om 17u is er FOSshop aan het Jeugddorp 

01/04  1 APRIL, kikker in je bil! Bedenk een leuk mop-

 je! 

07/04  Wie gaat er mee naar PLOPSALAND?! (Info zie 

 pagina 18) (Dit is een zaterdag!) 

08/04  Geen scouts 

15/04  Zeg eens 10x na elkaar Snoochnie 

21/04  Opening Vaarseizoen! Wie kan de meeste krab

 ben vangen? (Spuikombasis) (Dit is een zater -

 dag)  

22/04  Geen scouts 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 

We spreken telkens af om 14u aan het Zeehondjesokaal 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 kleren, want door het ravotten in de 
bossen worden ze wel eens vuil!  

P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

29/04  Onze eenheidsleider is jarig vandaag! Welke 

 zeehond maakt een mooie tekening voor 

 hem? 

05/05  SPAGHETTIAVOND! Met vlees, zonder vlees, 

 met saus of zonder saus, met veel mama’s en 

 papa’s en oma’s en opa’s, maar vooral met 

 veel info over het  zomerkamp! Zie pagina 14 

06/05  In mei leggen alle vogels een ei!  

13/05  Chickie kan heeeeeel goed knutselen! Doen

 jullie mee? 

20/05  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…….. 

27/05  !remoz anjiib si teh ,nenjihcs raam noz ed

 taaL  

We spreken telkens af om 14u aan het Zeehondenlokaal 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  

03/03 Wie is er vandaag het best verkleed ?  We vieren 

  carnaval vandaag !!! (opgelet dit is een zater 

  dag. We spreken af om 13u15 aan het   

  Jeugddorp)  

04/03 Geen scouts 

11/03 Dagelijkse welpenkost. 

18/03 Geen scouts, de leiding is op weekend. 

25/03 Een goede daad gaat nooit verloren: we ruimen 

  het strand op vandaag.   

  Om 17u is er FOSshop aan het jeugddorp 

01/04 Wat kwam er eerst de kip of het ei ?  

07/04 Joepieeee we gaan naar plopsaland meer info 

  op pagina 18 (opgelet dit is een zaterdag)  

15/04 Noord, West scouts best.  

21/04 Het vaarseizoen wordt plechtig geopend, ieder

  een is welkom  @ de spuikombasis. (opgelet dit  

  is een zaterdag)  

22/04 Geen scouts. De leiding moet alles opruimen. 

29/04 Hathi heeft een olifantenvel.. 
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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 

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)  

05/05 Tijd voor een lekker(e)leuke 

spaghettiavond met  alle info over het 

zomerkamp! Zie pagina 14 

06/05 Cogito ergo sum.   

13/05  Welcome to the jungle… 

20/05     Gezellige spelletjes namiddag, neem maar 

       je leukste gezelschapspelletjes mee !   

27/05      Zijn jullie de helden van de zee ? 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

03/03 Weekendje! Om 2000 op de basis. Dit is een  

  zaterdag, je moet al gegeten hebben. De  

  volgende dag eindigt de activiteit gewoon om  

  1800. I can’t feel    

can’t  feel my face - 

  The Weeknd 

11/03 Op de vismarkt 

  zienk geboren - 

  Lucy Loes Basis  

18/03  Sorry moksjes! 

  Geen scouts! 

25/03 Waka Waka – 

  Shakira Basis 

  Om 18u is er 

  FOSshop 

1/04  Patsergedrag - 

  Lil Kleine  

  Jeugddorp 

2-6/04  Zeilcursus  

  stilstaand. Info 

  p. 26 Vanaf het 

  eerste 

Middelbaar mag je 

deelnemen. Zeker 

meedoen! 
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8/04:  Vitas - 7th element Basis 

15/04  Chaos - bazart Basis 

21/04 Opening vaarseizoen Basis (Aanwezig om 9u) 

22/04 Geen scouts 

29/04 Mans not hot - Big shaq Basis 

6/05  Criminal - Eminem Basis 

13/05 I see fire - Ed Sheeran Basis 

18-21/05  Sun is shining – Axwell Dit weekend is het  

  Intercamp, een weekend in Sint-Truiden met  

  scoutsen uit andere landen. Info hierover volgt 

  nog, maar het wordt zeker de moeite! 

27/05 Drowning—Backstreet boys Basis 

 

 

Kijk steeds goed waar de vergadering 

door gaat . We wisselenaf en toe af tussen 

de Spuikombasis en het Jeugddorp.  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

4/03  Mohow, tis een sjoemelare die Coucke 

11/03  Mohow, me wuk geld gome da doein 

18/03 Mohow, wieder zien der niet, wa gan junder nu doein?  

(leidersweekend, geen scouts) 

24/03* Mohow, me honder de botn were instekn eh!  

(boten in het water, 09u00 aan de basis, LET OP dit is een 

zaterdag!) 

25/03  Mohow, wo was je te gistrn? Om 18u is het FOSshop  

1/04  Mohow, wuk zien zeilstanden were? 

2-6/04* Mohow, toog ke je zeilstanden an dandere fossers  

(zeilcursus stilstaand, info in  WH’tje) 

8/04  Mohow, toog ke je nieuwe trukn 

8-13/04* Mohow, nog zukke cursus zeg! (zeilcursus stromend, info in   

  op pagina  22) 

15/04  Mohow, WELKE DOMMEKLOOT KOOPT EEN FIRMA WAAR 

STOFZUIGERBAAS  

EIGENAAR VAN IS . EN WAAROM IS OOSTENDE OPEENS NIET 

GOED GENOEG NE MEER VOOR COUCKENBAK 

21/04* Mohow, Neptunus ister were bie! (Opening Vaarseizoen, info in  

  WH’tje Dit is een Zaterdag) Aanwezig om 9u 

22/04  Mohow, tis nu were gin skoets? Wuk doein die mann eigenlik  

  hesan?! (geen scouts) 

29/04  Mohow, me honder doar were schone uut voort komn 

6/05  Mohow, 't zèètje is noar de kloten pffff grrrrr 

13/05  Mohow, wuk gome doein te? 

20/05  Mohow, tgo were up twa trekn wi 

27/05  Mohow, tis ier lik T Ostends Nieuws zeg   
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

04/03 Ik ben Baloe 

11/03 Schulden aflossen  

18/03 Geen scouts. De leiding is op Leidersweekend 

24/03 Boten in het water om 9u00 

25/03 We kunnen de Spuikom weer onveilig maken 

  Om 18u is het FOSshop op de basis 

01/04 Aprilvis-vissen 

02-06/4 Zeilcursus Stilstaand Info p. 26 

08-13/04 Zeilcursus Getijden Info p. 27 

15/04 Laat maar eens zien wat je geleerd hebt!  

21/04 Opening vaarseizoen. Opgelet! Dit is een zaterdag.  

  Aanwezig om 9u 

22/04 Geen scouts 

29/04 Stage bij de Zeehonden en de Welpen 

06/05 Piratenpotpourri 

13/05 Stage bij de Zeehonden en de Welpen 

20/05 Kapseizen like a pro 

27/05 Uitkijken naar zeilkamp! 
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Kleur deze tekening in en neem hem mee op 

de uitstap naar Plopsaland! 
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Beste ouders/oma’s/opa’s/vrienden/familieleden 

 

Wij als leiding van de kleinsten vinden dat het hoogtijd is om eens een 
leuke daguitstap te maken met de zeehondjes en welpen. Daarom 
willen wij alle zeehonden en welpen uitnodigen om mee met ons een 
pleziervolle dag te beleven in Plopsaland! Deze dag zal doorgaan op 
ZATERDAG 7 APRIL 2018, om 8u10 aan het STATION VAN OOSTENDE.  

 
Het belooft een vermoeiende dag te worden, dus wij vragen jullie om 
de zeehondjes en welpen te voorzien van een lunchpakket. Daarnaast 
vragen wij jullie ook om een som van €15 mee te geven, daarmee zal 
de tram heen en terug worden betaald en natuurlijk de inkom in het 
pretpark zelf.  

 

Als de zeehondjes en welpen  dit helemaal zien zitten en staan te 
popelen om mee te gaan, dan zal je je eerst op voorhand moeten 
inschrijven. Inschrijven kan ten laatste tot zondag 25 maart, door het 
onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen samen met de som van 
€15 en af te geven aan één van de leiding.  

 

Even ter verduidelijking: 
Wanneer? Zaterdag 7 april 2018 
Waar? Station Oostende om 8u10 
Niet vergeten: Inschrijvingsformulier voor 25 
maart! 

 
 
 

Bericht aan Zeehonden en de Welpen 
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We hopen dat de zeehondjes en welpen allemaal mee kunnen want 
wij kijken er al naar uit! Bij onduidelijkheden kunt u altijd een mailtje 
sturen naar sitta@seascouts.be , collar@seascouts.be of eens bellen 
naar het nummer 0471829992 (Akela, takleidster van de welpen) of  
0494/52.51.72 (Epatkah, takleidster van de zeehonden) 

Vele scoutsgroetjes 
De leiding 

 

 
Ik(naam ouder)……………………………………………………………  

schrijf hierbij mijn zoon/dochter (naam zoon/dochter)
……………………………………………………… 

in om mee te gaan naar Plopsaland op zaterdag 7 april.  

 
Handtekening ouder: 

mailto:sitta@seascouts.be
mailto:collar@seascouts.be
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Binnenkort kan je opnieuw koekjes 

kopen! De komende weken zal 

iedereen bestelformulieren mee 

krijgen en dan kan de verkoop 

beginnen! De persoon die de 

meeste koekjes verkoopt, krijgt 

ook een mooie prijs!  

Veel succes! 
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Op 25 maart en 21 april is er FOS-shop!  

Op 25 maart is dat om 17u aan het 

Jeugddorp en om  18 uur aan de 

Spuikombasis.  

Op zaterdag 21 april is dat tijdens 

Opening Vaarseizoen.  

Kom eens kijken wat er allemaal is of 

breng je uniform 

weer in orde! 

Aandacht aandacht 
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Winterkamp 2017 
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EENHEIDSLEIDING 

Jef Depret (Mpango)

0496892765 

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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Seniorweekendje Berlijn 
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Zoals vermeld in het vorige WH’tje, gaat in de eerste week 

van de paasvakantie de zeilcursus stilstaand water door. 

Ziehier nu alle concrete informatie. 

Wanneer: Van maandag 2 april 10u tot vrijdag  6 april 17u 

Waar:  Nautische basis van 11-22ste FOS De Boekaniers 

  Lodewijk Coiseaukaai 11d , 8000 Brugge 

Doelgroep:  Laatstejaars aspiranten—Juniors—Seniors 

Niveau’s:  Fokkemaat & Commando (beginners &  gevorderden) 

Kostprijs:  90 euro (overschrijven op rekening van onze eenheid) 

  BE95 0013 4174 8658 

Benodigdheden: 

Identitaitskaart - Lunchpakket voor maandagmiddag—Reddingsvest—

Bootsloffen—Zwemgerief—Slaapgerief met extra deken—wasgerief—

schrijfgerief—Zeil/regenkledij—Voldoende warme kledij & reservekledij—

FOS cursusboek—Zakgeld—Knopentouwtje—Medische fiche 

Zeilcursus Stilstaand Water 

Inschrijven 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Mpango@seascouts.be met 

volgende gegevens en het juiste bedrag over te schrijven naar onze eenheid. 

Naam & Voornaam — Adres — Geboortedatum 

GSM ouders — Beginners/gevorderden —  Vegetarisch/Carnivoor. 
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Beste cursist, Ook dit scoutsjaar wordt er zeilcursus op getijdenwater 

georganiseerd. In deze brief vinden jullie de eerste belangrijke informatie.  

WANNEER:    Van zondag 8 april tot zaterdag 14 april ( de tweede week van 

   de paasvakantie) Zondag 8 april vertrek vanuit Terneuzen. 

   Zaterdag 14 april terug met de boten naar Terneuzen, waar de 

   cursus dan ook eindigt.  

WAAR:  Oosterschelde, NL THEORIEDAGEN Zaterdag 17 februari ‘18 

   Zaterdag 10 maart ’18 De theoriedagen zullen plaatsvinden in 

   Gent bij Mediaraven (Smidsestraat 130, 9000 Gent), van 10h tot 

   16h45.  

INSCHRIJVEN  Inschrijven kan van 29 januari tot en met 1 maart op http://

   vloot.fos.be/. De cursus kost €140, betalingsgegevens en  

   bijkomende info volgen na inschrijving.  

BELANGRIJK!  De tweede theoriedag 10/03 zal er ruimte zijn voor vragen 

   omtrent de gegeven stof en zal ook het EXAMEN met de 

theoretische stof afgelegd worden (wederom m.u.v. getijdenwerking en 

tochtplanning). Aanwezigheid op de tweede theoriedag is VERPLICHT voor alle 

cursisten voor de volledige dag. Wie niet zou slagen voor dit theorie-examen krijgt 

een herkansing op de laatste avond van de cursus samen met het examen over de 

tochtplanning. 

Mocht je nog vragen hebben, kan je steeds terecht voor vragen via mail 

vloot@fos.be Tot dan! Stephanie Smet, cursusverantwoordelijke 

(info@dewildeeend.be)  

Zeilcursus Getijden 
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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 

 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortsesteenweg 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: Istvan Vansteene 

Functie:  Zeehondenleiding 

Totemnaam:   

Bedaarde Goendi 

 

Naar wie keek je het meest 

op als kind?  Naar mijn opa en oma, die vertelden over hun 

verre reizen.  

Wat betekent scouting voor jou? 

Veel plezier maken met goeie vrienden. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Dierenarts 

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

Voor altijd reizen kunnen maken. 

Wat frustreert jou het meest?  

Mensen zonder humor. 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2018 32 

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

Veel plezier maken en lachen. 

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

waar zou je dan een reis maken?  

Naar het jaar 0 om te zien of Jezus echt in een bak met 

stro geboren is.  

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

redden, wat zou dat dan zijn?  

Mijn geheime voorraad chocolade. 

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

gaan?  

Overal eigenlijk, maar sowieso Alaska. 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? 

De wildernis in van Jon Krakauer, omdat het zo 

inspirerend is. 

Wat is je favoriete motto?  Hoop doet leven. 
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

Bedaarde 

Goendi 

Goendi's eten plantaardig voedsel. Ze leven in de 

woestijnen en halfwoestijnen van de noord- en 

zuidranden van de Sahara. 

Dit knaagdier leeft in de woestijn tussen de rotsen. 

De Goendi is behendig en kan zich snel 

voortbewegen. Naar de buitenwereld toe is zijn 

gedrag eerder onopvallend: hij verraadt zich 

alleen maar als hij zich beweegt. Bij soortgenoten 

is de Goendi erg communicatief en bevordert hij 

zo de groepssfeer. Hij kan enorm genieten van de 

zon. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sahara_(woestijn)
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H É , W I S T  J E  D A T …   

Onze scouts dit 

jaar weer 

deelnam aan een 

activiteit van 

Kamp West 

samen met alle 

West-Vlaamse 

eenheden van 

Fos Open 

Scouting?  
Het eten op winterkamp heel 

lekker was?  

Er nog enkele 

scoutstotebags 

te koop zijn? 

Vraag ernaar 

bij Hermelijn 

of Castor! 

Je kan genieten 

van enkele 

voordelen als je 

het moeilijk hebt 

om de scouts te 

bekostigen? Vraag 

gerust meer info 

over Solidariteit Op 

Maat bij Mpango.  

Je elke eerste 

vrijdag van de 

maand naar 

de Open Bar 

kan komen?  

De Seniors op 

weekendje gingen 

naar het mooie 

Berlijn?  

Je opnieuw koekjes kan 

kopen? Meer info 

hierover krijg je later! 

 De 

Zeehonden 

en Welpen 

naar 

Plopsaland 

gaan? 

Spannend!! 

De quizavond een 

spetterend feest zal 

worden? 

We 

binnenkort 

ons 

vaarseizoe

n weer 

feestelijk 

inzetten?  

De Aspiranten meedoen aan een 

intercamp samen met andere 

scoutsen? 

We bijna 

weer het 

water op 

gaan? 

De 

Zeehondjes 

en Welpen 

opnieuw een 

spaghetti-

avond 

organiseren?  
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Je elke eerste 

vrijdag van de 

 

3-4/03 Weekendje aspiranten 

18/03 Geen scouts (leidersweekend) 

24/03 Boten te water laten 9u 

24/03 Quizavond 

25/03 FOS-Shop  

2-6/4 Zeilcursus Stilstaand water 

8-13/4 Zeilcursus Getijden 

21/04 Opening Vaarseizoen 

21/04 FOS-shop 

22/04 Geen scouts 

05/05 Spaghetti-avond zeehonden en  

  welpen 

18-21/05 Interkamp Aspiranten 

09-15/07 Zomerkamp Zeehonden en Welpen 

09-19/07 Zomerkamp Aspiranten 

30/06-13/07 Zeilkamp Juniors en Seniors 




