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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  

 
01/03 Geen scouts! De leiding gaat gaan genieten 

 van leidersweekend!  

07/03 CARNAVAL! Kom allemaal in jullie zotste  

 outfit! Wij lopen mee in de kindercarna- 

 valstoet. Opgelet dit is een zaterdag. We 

 spreken af om 13u45 aan het Jeugddorp. 

15/03 We gaan grootmoeder koekjes brengen in 

 het bos, in het bos! 

22/03 ENECO CLEAN BEACH CUP! We ruimen met 

 z’n allen het strand op. We spreken af om 

 13u30 aan het Jeugddorp. 

29/03 Matkah trakteert want gisteren was het 

 haar verjaardag!  

05/04 Kunnen de zeehondjes goede moppen ver

 tellen?  

12/04 Hoeveel verschillende dieren kennen jullie 

 allemaal? 

18/04 We gaan op uitstap, meer info volgt! 

28/04 OPENING VAARSEIZOEN! Wie kan de  

 meeste krabben vangen? Spuikombasis, 

 dit is een zaterdag! 
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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  

26/04 Geen scouts! De leiding moet alle rommel 

 van gisteren nog opruimen. 

02/05 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 16 

03/05 In Mei leggen alle zoogdieren een ei, AH 

 NEE, het waren de vogeltjes natuurlijk! 

10/05 Zoek eens allemaal 5 verschillende beest

 jes voor Kotick.    

17/05 De laatste is een CHOCOPOT!! 

24/05 Wat is er lichter: 1kg veren of 1kg bakste

 nen?  

31/05 Wat is dat eigenlijk een mooiweerma chine 

 3000? 

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  

01/03 GEEN SCOUTS: de leiding is op leidersweekend! 

07/03 Trek maar jullie mooiste verkleedkleren aan   

  want het is CARNAVALSTOET!! We verzamelen  

  met  zen allen om 13u45 aan het jeugddorp. We  

  verwachten rond 17u terug aan het jeugddorp  

  te zijn. Opgelet: dit is een zaterdag. We    

  spreken af om 13u45 aan het Jeugddorp. 

15/03 Welke storm moeten onze dappere welpen deze  

  week doorstaan zonder ten onder te gaan... 

22/03 Een goede daad gaat nooit verloren: we ruimen  

  het strand op vandaag. Eneco Beach Clean Up  (We  

  spreken af om 13u30 aan het Jeugddorp.) 

29/03 Een echte piraat heeft een gaatje in zijn oor met  

  een ringetje er door…  

05/04 We leren sluipen als een echte panter door de  

  jungle met Bagheera.  

12/04 Sherekhan heeft alle paaseieren gestolen… Wie  

  helpt onze eieren terug te stelen? 

18/04 Speciale activiteit: MEER INFO VOLGT! 

25/04 Het is weer zover! Neptunus komt weer aan wal  

  en dat zal gevierd worden. (@Spuikombasis! Let  

  op dit is een zaterdag!) 
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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)  

02/05 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 16 

03/05 Kennen jullie nog de techniek van een echte welp? 

10/05  Wat krijgen we tegenwoordig nog voor een  

  slangen ei van onze goeie vriend Kaa? 

17/05  De bijen die zoemen er lustig op los, ze zoe ken de 

 honing voor mij in het bos… MAAR WAAR IS ALLE 

 HONING HEEN?! 

24/05 Haal jullie innerlijke welp maar boven, want 

 het zal nodig zijn ;)  

31/05 Samen met Chill op wereldreis.  
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P R O G R A M M A  W O L V E N  
  

01/03 GEEN SCOUTS: de leiding is op leidersweekend! 

08/03 Onze eigen stek  ..  

15/03 Hunger games 4 real  

22/03 Vandaag spreken we af aan het bosjoenk om 14u 

  tot 18u  

  CITYGAMES    

29/03 De wereld is groot!  

05/04 Om ter mooist,  

  Om ter coolst!   

12/04 Duinenspel 

19/04 Vandaag spreken we af aan het bosjoenk om 14u 

  tot 18u 

   #sponser ons 

25/04 Het is weer zover! Neptunus komt weer aan wal 

  en dat zal gevierd worden. Vandaag openen we 

  het vaarseizoen!  (@Spuikombasis! Let  op dit is 

  een zaterdag!) 
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P R O G R A M M A  W O L V E N  

03/05 Row row row your boat 

 

10/05  PLONS  

 

17/05  Action painting  

24/05 Wij gaan vandaag op een mega coole 

  super-duper deluxe fancy crazy leuke 

  uitstap! Meer info volgt natuurlijk nog! 

31/05 Timmermansteek is het begin van de 

  sjorring 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

01/03 De leiding gaat zich nog gaan amuseren! 

  (GEEN SCOUTS) 

08/03 Roeien op het droge?  

  @spuikom 

15/03 Haal maar jullie vuilste kleren van onder 

  het stof, we gaan die boten eens onder de 

  loep nemen! @spuikom 

22/03 Roeikoning? Wuk is dadde??  

  @spuikom 

29/03 We gaan eens testen of boten nog kunnen 

  varen hé! @spuikom 

05/04 Wat is er natter dan water?  

  @spuikom 

12/04 We gaan doen lik de echte! Neem je zak-

 mes maar mee!  

 @spuikom 

19/04 Al die willen te Kaperen varen … 

 @spuikom 
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25/04  OPENING VAARSEIZOEN! Wie kan de  

 meeste krabben vangen? Spuikombasis, 

 dit is een zaterdag! 

26/04 GEEN SCOUTS 

03/05 Een echte kampioen roeit mee?!  

  @spuikom 

10/05 Hoe raken we het best aan de overkant? 

  @spuikom  

17/05 Wie legt het mooiste ei? Ara?   

  Kwik staart? Fodi? Agoetie? @spuikom 

24/05 Wat kunnen we maken met bloem en  

  een ei? @spuikom 

31/05 Om ter eerst in het water! 

  @spuikom 

Kijk steeds goed waar de vergadering door 

gaat . Nu zitten we de hele periode aan de 

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

01/03 Leidersweekend, geen scouts Wieder weg 

08/03 Bake it till you make it  

15/03 We verven het lokaal!  

22/03 https://www.youtube.com/watch?v=e7_eGup_CEg  

 => 11u afspraak aan het station van Oostende! 

29/03 Ze liggen er terug! Boten in het water om   

  10u30 op de basis! Jullie krijgen middageten! 

05/04 Training for a special week! Neem je cursus   

  stilstaand zeilen mee! 

06-10/04 Zeilcursus stilstaand, meer info verder in het   

  boekje. Verplicht tenzij een geldig excuus! 

12/04 Waar is Pacu?  

19/04 AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRR 

25/04 Opening Vaarseizoen! JAAAAAS! 

 @10u aan de spuikom 

01-03/05 HET WEEKEND VAN JE LEVEN! Nie gewoon!  

10/05 Volgende week is Marlijn jarig! 

17/05 Special Olympics  

24/05 Bibabaas 

31/05 1, 2, 3, boei me nie 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

01/03 Geen scouts, De leiding is op leidersweekend 

JOOOOOOWWWWW 

08/03 De Seniors zkn Zeehonden 

15/03 De seniors zkn Welpen 

22/03 De Seniors zkn spel 

29/03 BOTEN IN HET WATER 

 Joepie de poepie 10u @spuikom 

05/04 Koedoe zkt waterpolozwembroek  

12/04 Wasbeer zkt mokke pt 2 

19/04 Kea zkt Hentai 

25/04 Opening vaarseizoen. 

 Meebrengen: je goed humeur hihihi 

 (t’s ook SNEKKEFUIFFFFFF)  

 10u @spuikom 

01-03/05 SENIORWEEKENDJE info volgt!  

10/05 Jellyknikker zkt advanced fitness schema 

17/05 Meeuw zkt kunstschool  

24/05 De seniors zkn vrienden 

31/05 Kiboko zkt betere golven 
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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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@ 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 

@ 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 

@ 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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H É , W I S T  J E  D A T …   

Ons 

leidersweeken

d weer 

legendarisch is 

geweest?!  

Het eten op winterkamp 

heeeeeeeel lekker was?  

Wij Sero en 

Lamantijn 

enorm hard 

zullen missen 

op 

winterkamp!  

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 Hermelijn 

of Castor.  

Je elke eerste 

vrijdag van de 

maand naar 

de Open Bar 

kan komen?  

De wolven en 

aspiranten een 

leuk weekendje 

hebben gehad?! 

Je opnieuw koekjes kan 

kopen? Meer info 

hierover krijg je later! 

De 

aspiranten 

meegeholpe

n hebben 

met het 

nieuwe bos 

te planten in 

Oostende?  
De quizavond van de 

STAM een spetterend 

feest zal worden?  

We 

binnenkort 

ons 

vaarseizoe

n weer 

feestelijk 

inzetten?  

Wist je dat Beluga onlangs 

weer op cruise vertrok?  

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 

 

21/03  Quizavond 

06-10/04  Zeilcursus Stilstaand 

13-17/04  Zeilcursus Getijden 

18/04  Uitstap Welpen en    

   Zeehonden 

25/04   Opening Vaarseizoen 

26/04  Geen scouts 

01-03/05  Weekendje Juniors en  

   Seniors  

02/05  Spaghettiavond Zeehonden  

   en Welpen 

24/05  Uitstap Wolven  

28/06  Afsluiter van het scoutsjaar 

04-10/07  Zomerkamp Zeehonden 

04/07  Bezoekdag zomerkamp  

01-10/07  Zomerkamp Welpen,   

   Wol ven, Aspiranten 

3-15/07  Zeilkamp Juniors en Seniors 
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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 

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

WOLVEN 
 
Lotta Maseman (Sitta) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Collar) 
0494525172  
Collar@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 (Fodi) 
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 

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

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

Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 
Kurt Devriendt 

0475614491 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn) 

(0479451586)  

Rudi Heusequin (Alver) 

(0473416263) 



 W I E  I S  W I E ?  

 Naam: Robbe Vanhoecke

 Functie:  Welpenleiding 

 Totemnaam:   

 Laconieke Beermarter 

 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Mijn grootouders. Ze hebben veel voor mij gezorgd toen ik 

klein was en hebben een grote rol gespeeld in het vormen van 

mijn interesses en gevoel voor humor. Zonder hen zou ik niet 

zijn wie ik vandaag ben.  

Wat betekent scouting voor jou? 

De scouts is voor mij een manier om nieuwe mensen te leren 
kennen, leuke activiteiten te doen op een anders saaie 
zondagmiddag en de natuur te verkennen.  
 
Wat wilde je worden toen je klein was? 

Archeoloog of bakker  
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Met geld en goeie vrienden kan je het al ver schoppen.  

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

zou je dan een reis maken?  

Ik zou graag honderden miljoenen jaren terug in de tijd keren om een 
correcter beeld te kunnen krijgen van hoe de planten en dieren van 
toen er uitzagen.  

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

wat zou dat dan zijn?  

Mijn doos met al mijn herinneringen aan vroeger.  

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

Naar Japan in de lente om te genieten van de bloesemende 
kerselaars en de enorm interessante cultuur.  
Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer vergeten en 

waarom? 

Walking With Dinosaurs. De mock-ups van de dino's leken 

levensecht en 8-jaar oude ik kon mijn ogen niet geloven toen er een 

T-Rex voor mijn neus liep.  

Wat is je favoriete motto?    

Waarom niet? (als antwoord op waarom vragen)  
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 Laconieke Beermarter 

De beermarter of bintoerong is 

een Aziatische civetkatachtige uit de 

onderfamilie der palmrollers. De 

beermarter heeft een lange, ruige, zwarte 

vacht. De haarpunten zijn soms wit of geel, 

waardoor de dieren een gelige of grijzige 

waas kunnen hebben. Op de oren zitten 

lange, zwarte pluimpjes. De staart is lang 

en stevig gespierd, het puntje is zeer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Civetkatachtige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmrollers

