Hey,
jij
daar!
Wij zijn
Seascouts
Mercator.
Ben je tussen 5 en 18 jaar,
lees dan verder!
Je bent te vinden voor spel en
amusement, waterpret,
zeilen en roeien?
Seascouts Mercator
is dan zeker iets voor jou!
Elke zondag staat de
enthousiaste leiding klaar om
je een spetterende namiddag
te bezorgen.
Dit met activiteiten op en rond
het water. Wil je weten wat
jij deze maand kan doen bij
Mercator?
Neem dan zeker een kijkje
in ons programmaboekje
‘Het Spuigat’.

Activiteiten

Onze leden worden onderverdeeld in vijf leeftijdsgroepen, de takken.
Onze activiteiten gaan door op ons terrein, perfect gelegen naast ’t Ster zodat we
ook daar kunnen ravotten, roeien, zwemmen, … De oudere takken (14 tot 18 jaar)
gaan ook regelmatig zeilen in Rupelmonde. Onder begeleiding van ervaren leiding
leren ze daar zeilen en beleven ze fantastische momenten op het water.
De hoogtepunten van een scoutsjaar zijn ongetwijfeld het weekend en
het zomerkamp. Elke tak gaat zeker één keer per jaar op weekend.
In juli gaan we met z’n allen op zomerkamp. Opstaan, spelen, eten, slapen en
genieten samen met vrienden.

Bijdrage

De eerste vier weken kan je bij ons gratis meedoen en ben je ook verzekerd.
Hierna vragen we een bijdrage van € 65 (heel werkjaar) voor het eerste kind en
€ 60 voor het volgende kind. Hierin zit o.a. de verzekering, een vieruurtje
(elke zondag), het maandelijks programmaboekje ‘Het Spuigat’, enz.
Kampen en weekends zijn hierin niet vervat.

Kledij

Scouting is in de eerste plaats spel en amusement. Ons uniform is dan ook stevige
vrijetijdskleding die tegen een stootje kan. Een blauw hemd en een das helpen
als herkenning en dragen bij tot het groepsgevoel (startpakket € 44).
Voorzie ook stevige schoenen.

Veiligheid

Onze leiding volgt jaarlijks zowel nautische als takgerichte cursussen.
Nieuwe ideeën en op een verantwoorde en fijne manier organiseren en spelen
staan centraal. Veiligheid is bij ons een prioriteit: tochten en activiteiten worden
steeds zorgvuldig voorbereid en begeleid.

CONTACTEER ONS

Zin om met ons mee te spelen? Heb je nog vragen? Neem dan gerust
contact op met de eenheidsleiders. Zij staan klaar om je verder te helpen!
Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op onze site
www.seascoutsmercator.be. Of kom eens langs op een zondagmiddag.
Je bent van harte welkom!

Seascouts Mercator
FOS Open Scouting in het Waasland
TERREIN
Beeldstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas (naast ‘t Ster)
EENHEIDSLEIDERS
Olifant
Anton Van Avermaet 0479 22 78 58
Karaktervolle Wasbeer Jelle Bosmans 0496 94 70 85

