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Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

De eerste maanden van het scoutsjaar zijn weer voorbij 
gevlogen en de winter staat alweer voor de deur. Op ons 
eerste Sluiting Vaarseizoen namen we afscheid van de 
zomer met een gezellige foodmarket. Een geslaagd nieuw 
concept!  

Maar het is niet omdat we niet op het water kunnen, dat 
we stil blijven zitten. De komende maanden staan 
opnieuw volledig volgepland, met de komst van 
Sinterklaas en Zwarte Piet als eerste evenement. Zoals 
steeds zijn ook de allerkleinsten welkom vanaf 16u om de 
Sint te verwelkomen.  

Als de Sint zijn tocht verderzet, kan je je inschrijven voor 
Winterkamp (26-30 december). Kan je er niet bij zijn? 
Dan kan je je ook gewoon online inschrijven!  

Ons Winterkamp gaat dit jaar richting Heuvelland. We 
verkennen een nieuwe locatie, dus ook voor de leiding is 
het spannend! We gaan dit jaar ook met de bus, dus we 
verzamelen aan de Spuikombasis voor het vertrek!  

 

Editoriaaltje 
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De leiding staat al te popelen om te vertrekken. 
Op 30 december komen we ook opnieuw aan op 
de Spuikombasis.  

En dan is er alweer een jaar voorbij. We willen 
jullie dan ook allemaal heel erg bedanken voor 
het voorbije jaar en jullie een spetterend 2020 
wensen met nog meer en nog leukere 
scoutsdagen! En om dat goed in te zetten, komen 
we allemaal samen op zondag 19 januari om 17u 
aan de Spuikombasis voor de nieuwjaarsreceptie. 
Een uitnodiging volgt nog.  

Verder willen we bij deze ook nogmaals een 
oproep doen om jullie mailadres door te geven 
aan de eenheidsleiding. Er wordt alsmaar meer 
gecommuniceerd via mail en het is daarom 
belangrijk dat onze contactlijst up to date blijft. 
Heb je een nieuw mailadres of heb je nog geen 
mailtje van de scouts ontvangen de laatste tijd? 
Stuur dan eens een mailtje naar 
hermelijn@seascouts.be.  

 

Een stevige linker 

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

01/12 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 

  weer aan. Ben jij wel flink geweest?  

  Inschrijvingen kamp om 17u.  

08/12 Laten jullie eens zien hoe goed een zee 

  hond kan zwemmen? Neem zeker je  

  zwemgerief en 2 euro mee want het is  

  EENHEIDSZWEMMEN! 

15/12 Weetje van de dag: vandaag is het inter

  nationale dag van de thee!  

22/12 JOEPIE! Het is bijna kerst, hebben jullie 

  al de kerstboom gezet? 

26-30/12 De leiding ziet winterkamp al volledig  

  zitten! Meer info verder! 

05/01 Heeft het al gesneeuwd? Vitch wil heel 

  graag een sneeuwpop maken! 

12/01 Wij gaan gaan spelen in BOBO indoor in 

  Brugge! Blader maar eens verder voor  

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

19/01  Pief Poef Paf 

   We spreken aan de spuikom af! 

   @spuikom  

26/01  Heb je al eens gehoord van het  

   monster van het bosje?  

02/02  Wie kan er meer babbelen dan  

   Matkah?  

09/02  Wie is de aller slimste, stoerste zee 

   hond?  

16/02  Het is net Valentijn geweest, heb 

   ben jullie, jullie liefje goed in de  

   watten gelegd?   

23/02  Wat kwam er eerst? Kip of ei? 

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  

01/12 De Sint komt! Wie vliegt er in de zak? Gewoon  

  scouts van 14u tot 17u. Alle ouders, broertjes en 

  zusjes zijn welkom vanaf 16u. Om 17u   

  inschrijvingen winterkamp 

08/12 EENHEIDSZWEMMEN! 
 We verzamelen om 13u30 aan het jeugddorp. 

Wat mag je zeker niet vergeten? Je zwembroek, 
handdoek en 2 euro. We zullen terug aan het 
jeugddorp zijn om 17u. 

 
15/12 Doe de ganzen pas…  
 
22/12 Leren jagen met de enige echte Bagheera.  
 

26-30/12  WINTERKAMP! Meer info volgt! 
 
05/01 Honing zoeken met Baloe 
 
12/01 EENHEIDSSCHAATSEN! 
 Meer info vind je later in het boekje terug! 
 
19/01  Bagheera is de vieruurtjes verloren, helpen jullie 

zoeken?  Om 17u zijn jullie allen welkom voor een 
hapje een aan drankje! @spuikom 

 
26/01 Leren overleven in de jungle 
 
02/02 Schipbreuk op de welpenboot! 
 
09/02 Chill heeft een schatkaart gevonden! 
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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 14u 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! 

16/02 Volgend de legende van de oude wolven ligt de  
  tand van Sherkhan in het bos begraven... 

23/02 Wat maak je met bloem, suiker, ei, boter en een 
  geheim ingrediënt?  
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01/12 Sinterklaas komt op bezoek!    
  Kijk gerust eens verder voor meer info!  
  Scouts aan het Jeugddorp tot 17u 
 
08/12 EENHEIDSZWEMMEN!  
  We verzamelen om 13u30 aan het   
  jeugddorp. Neem zeker je zwemgerief,  
  handdoek en 2 euro mee!  
 
15/12 Masterchef the Westhinder edition! 

22/12 Sneeuwt het al? 
 
26-30/12 WINTERKAMP! Info volgt! 

05/01 Neem je favoriete gezelschapsspel maar 
  mee! 
 
12/01 Vandaag gaan we met de eenheid gaan  
  schaatsen, meer info vind je later! 
 
19/01 New year, New me… who’s this?  
  Nieuwjaarsreceptie, iedereen is welkom 
  wanneer je je dochter of zoonlief komt  
  ophalen! 
 
26/01 Technieken en Badgewerking 
 
02/02 We maken samen een sneeuwman! 

P R O G R A M M A  W O L V E N  
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09/01 Ostend City games 
 
14-16/02  Wolven gaan op weekend! We delen 
  later nog meer info hierover mee!  
 
23/02 Weten jullie nog de technieken die we 
  geleerd hebben? Dit is de ultieme test! 
  Beoefen nog zeker eens je knopen  
  thuis!  
 
 

P R O G R A M M A  W O L V E N  
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

01/12 Hoe heet dat spel weer met die verf en  
  schieten op elkaar? Neem een witte t- 
  shirt mee! Om 16u verwachten we een  
  heel speciaal persoon! @jeugddorp.  
  Scouts tot 17u 
 
08/12 EENHEIDSZWEMMEN! 
  Vergeet zeker je zwemkleren niet en een 
  stuk van 2 euro! @jeugddorp 
 
15/12 Wel kwartier kan het beste sjorren?  

  @spuikom 

22/12 Hebben jullie al alle kerstcadeautjes?  
  @Jeugddorp! 
 
26-30/12 WINTERKAMP! Meer info volgt! 

05/01 Spelletjesmiddag, neem jullie leukste  
  spel mee van thuis! @spuikom 
 
12/01 Om ter meest vallen!  
  Eenheidsschaatsen, info volgt! 
 
19/01 We beginnen met een mastworp en  
  eindigen met een tafel! Ouders welkom 
  vanaf 17u voor een hapje en een  
  drankje! @spuikom 
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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 steeds op de spuikombasis in perfect 
uniform., met korte blauwe of zwarte broek.  Neem steeds 
je reservekledij mee als de vergadering doorgaat op de 
spuikombasis. Vanaf 2 november verzamelen we om 14u 
aan het jeugddorp, nog steeds in perfect uniform. Vanaf 
dan kan een lange broek.  

26/01 We gaan het stad van Oostende eens 
  onveilig gaan maken! @jeugddorp 
 
02/02 Welke aspi is de beste sherlock?  
  @jeugddorp  
 
09/02 Love is almost in the air! @spuikom 
 
14-16/02 Weekendjeeee! Meer info volgt! 

 
23/02 Wie kan hoger klimmen dan de  

  leiding? @spuikom 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

01/12 Blaas me zak op! Asjeblief  

  @jeugddorp 

08/12 Zie da je nie verzupt!  

  ENHEIDSZWEMMEN 

  13u30 @jeugddorp 

15/12 ‘t Zien were die groene zekers  

22/12 Beluga, woa was je?! 

26-30/12 Wa witje gie van de Westhoek! 

05/01 Van die goeie groene 

12/01 Tis ier gleddig…  

  EENHEIDSSCHAATSEN 

  Meer info verder in het boekje! 

19/01 Wieder mo werken  

  Nieuwjaarsreceptie 

  om 17u00 

  Meer info verder in  

  het boekje! 

26/01 mo je dwoazen  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

02/02 Mo vint tis koed 

09/02 Stadje leggen, wukke margie’s 

  Gawe nade flight?   

  @jeugddorp 

16/02 Da stopt mo lik nie!  

23/02 ‘k Stuurn me katte wi! 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

01/12 Matimo zkt MC. Verzamelen aan het  

  jeugddorp tot 17u.  

08/12 Zwemmen met de scoutsfam    

  (zwembroekje + handoekje + 2euro) 

  13u30 aan het jeugddorp! 

15/12 Wasbeer zkt mokke 

22/12 Kerstfeest met de seniorfam  

26-30/12 WINTERKAMP UNTZUNTZ 

05/01 Paintball 

  Vuile kledij meebrengen! 

12/01 Seniors on ice,  

  Meer info verder in het boekje! 

19/01 Vanaf 17u nieuwjaarsreceptie vo joen en 

  de oudjes.   

26/01 Kea zkt anime  
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02/02 Schildereuuuuun 

  Vuile kledij meebrengen! 

09/02 Jellynikker zkt fitness schema  

16/02 Meeuw zkt stijl  

23/02 Kiboko zkt goeie golven  

 

Je laatste jaar als lid en dus ook als 

Senior belooft een onvergetelijk jaar te 

worden!  Laat steeds weten aan de 

leiding of je er zal zijn of niet, zodat wij 

de activiteiten optimaal kunnen 

voorbereiden!  



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2019    18 

EENHEIDSLEIDING 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.
be 
 

Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn) 

(0479451586)  

Rudi Heusequin (Alver) 

(0473416263) 

ZEEHONDJES 
 
Istvan Vansteene 
(Kotick) 
0474577824 
Goendi@seascouts.be 
 
Charlotte Vanschoonbeek 
(Chickie) 
0499840983 
Koolmees@seascouts.be 
 
Clarisse Vansteene 
(Matkah) 
0471789795 
Flamingo@seascouts.be 
 
Charlotte Barbier (Vitch) 
0477747596 
Baiji@seascouts.be 

ASPIRANTEN 
 
Carmen Monteyne 
(Agoeti) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 
0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Nona Keirens 
(Kwikstaart) 
0495818544  
Kwikstaart@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Baloe) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

JUNIORS 
 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.b
e 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Gijs de Pauw (Corvus) 
0493789217  
Corvus@seascouts.be 

WELPEN 
 
Elise Vermeersch 
(Akela) 
0479598045 
Patrijs@seascouts.be 
 
Alexander Cremmery 
(Bagheera)  
0496072651 
Coati@seascouts.be 
 
Robbe Vanhoecke 
(Baloe) 
Beermarter@seascouts.b
e 
0487 36 88 22  
 
Tim Eneman (Chill) 
0498613529 
Kama@seascouts.be 

SENIORS 
 
Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 
Kurt Devriendt 

0475614491 

WOLVEN 
 
Lotta Maseman (Sitta) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Collar) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 
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100 MINUTES: SAMEN STERK 

Onze 

keukenploeg 

zorgt ervoor dat 

niemand met 

honger naar huis 

vertrekt. 

Er komen wel 1000 

mensen doorheen de 

hele avond!  

De reacties achteraf 

waren ontzettend 

lovend en 100 Minutes 

ging zelfs 

internationaal. Er was 

interesse tot in het 

buitenland voor onze 

fuif! 

Opnieuw was onze locatie 

een voltreffer!  

Omdat we met de jaren mee 

groeien, kregen we zelf hulp van 

andere scoutsen in Vlaanderen! De volledige leidersploeg verkoopt tickets, 

haalt sponsoring binnen, kijkt voor creatieve 

creaties en draait een hele avond & ochtend 

overuren achter de bar, vestiaire, 

bonnenverkoop, wc... 

Op naar een volgende editie! 

Enkele ouders en 

comité-leden 

versterken de security. 
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Subsidies lidgeld 100 Minutes in enkele foto’s 
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Overgang 
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Herinnering lidgeld 

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  

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

op 1 december. In tegenstelling tot vorige 

jaren, is dit dit jaar geen volledige 

familieactiviteit.  

Vanaf 16u zijn de ouders wel welkom 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 12 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 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 de Bosgeus, Heuvelland!  Begint het bij jullie 

ook al te kriebelen? 

VERTREK Donderdag 26 december om 8u30 aan de spuikom!   

  (vicognedijk 31)   

  Vergeet  zeker jullie lunchpakket niet in een brooddoos  

  natuurlijk! 

TERUG Maandag 30 december om 16u15, aan de spuikom! 

BAGAGE Ons vervoer naar de Bosgeus is met bussen, dus zorg voor  

  makkelijke zakken!   

ADRES De Bosgeus—Dranouterstraat 24, 8950 Heuvelland 

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 1   

   december vanaf 17u00. Dit is na het    

   Sinterklaasfeest. Gelieve gepast geld, een   

   ingevulde medische fiche en klevertjes van de   

   ziekenkas mee te brengen. 

Winterkamp 2019 
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Bagage checklist 

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 
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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 

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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Nieuwjaarsreceptie 2019 

Op 19 januari heffen we het 

glas op 2020. Iedereen is 

welkom op onze 

Spuikombasis!  Vanaf 17u 

kan je een drankje krijgen 

en je goede voornemens 

delen met de vrienden van 

de scouts.  

 

Ervoor is er van 14u tot 17u voor alle 

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: 06-10/04 in Brugge. 

Voor alle (beginnende) zeilers! Ook laatstejaars aspiranten 

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

 

Zeilcursus Getijden water: 13-17/04 in Antwerpen. 

Personen die hun zeilcursus stilstaand gevorderden behaalden 

kunnen mee op zeilcursus getijden.  
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QUIZAVOND  

 

De quizavond was vorig jaar een groot succes en daarom 

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

opnieuw zal doorgaan in  Cultuurcentrum De Grote Post. 

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! 

21 MAART in DE GROTE POST 
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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: Charlotte Barbier 

Functie:  Zeehondenleiding 

Totemnaam:  Fantasierijke Baiji 

   

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Als kind keek ik vooral op naar mijn nonkel. Hij was er altijd 

voor iedereen, hij had altijd wel een manier om je aan het 

lachen te krijgen en de mood een beetje te liften. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Dingen leren die je nergens anders zou leren. Vooral veel 

plezier en avontuur. Een pauze van het saaie leventje dat we 

soms kunnen leven.  

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Dierenarts, maar toen iedereen vond dat ik eens een goede 

massage gaf zeiden ze dat ik kinesist of masseuse moest 

worden. Ik ben toen ook gewoon maar mee gegaan in de trend 

en begon het mezelf ook wijs te maken.  
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Soms gewoon even niet caren. Niet alles is belangrijk of moet   

perfect zijn.  

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

je dan een reis maken?  

Naar de toekomst, het jaar 2100. Een kijkje nemen of we al een 

paar positieve dingetjes gedaan hebben in deze wereld.  

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

zou dat dan zijn?  

Mijn kat Ziezo. 

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

Ik zou graag naar Azië willen. Japan, Korea, China, Thailand,… zijn 

hele mooie landjes! 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer vergeten en 

waarom? 

Inception en interstellar, ik word deze films nooit beu, ze blijven 

interessant en mindblowing voor mij.  

Wat is je favoriete motto?    

’t Leven is voor de rappe.  
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 

   Fantasierijke Baiji  

is een gedrongen rivierdolfijn, met een bol 

voorhoofd en een lichtelijk omhoog gebogen 

snuit. De ogen zijn klein en slecht 

ontwikkeld en bevinden zich hoog in de kop. 

De soort heeft een kleine, driehoekige 

rugvin, korte, brede flippers en een brede 

staart, die spits is aan de uiteinden. In de 

boven- en onderkaak staan 30 tot 35 paar 

wigvormige tanden.  

Fantasierijke 

Baiji 
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H É , W I S T  J E  D A T …   

We dit jaar op winterkamp gaan naar de 

westhoek!  

Je binnenkort 

weer nieuwe 

drinkflessen 

kan kopen? Open Bar niet alleen 

voor leiding en comité 

is, ook ouders mogen 

komen! 

Ons Sluiting 

Vaarseizoen een 

groot succes 

was?! 

 De enige echte Sint weer op 

bezoek komt? 

Onze wolventak tot nu toe 

al een dik succes is ?  Karelaweekend super de 

max was? 

Het eten op 

Roeicursus 

heel erg lekker 

was? Adjidji 

voor de 

keukenploeg! 

De leiding winterkamp keihard ziet zitten! 

Hopelijk jullie ook! 
We dit jaar opnieuw een 

quizavond houden? 

We de green 

games zeker 

gaan winnen? 
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voor leiding en comité 

01/12 Sinterklaasfeest 

  Inschrijvingen Winterkamp 

08/12 Eenheidszwemmen 

26-30/12 Winterkamp 

12/01 Eenheidsschaatsen 

19/01 Nieuwjaarsreceptie 

21/03  Quizavond 

26/04  Opening vaarseizoen 

06-10/04 Zeilcursus Stilstaand 

13-17/04 Zeilcursus Getijden 

 




