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Editoraaltje
Dag scoutsers!
Jaja, ook dit scoutsjaar zit er alweer bijna op. Het
gaat toch allemaal snel hoor. Natuurlijk sluiten we
zoals steeds ons scoutsjaar af met het hoogtepunt:
het scoutskamp. Dit jaar gaan we, zoals elke twee
jaar, richting het Veerse meer. Kamperland zal het
opnieuw geweten hebben dat de 2de FOS
Westhinder is langsgeweest!
Na vorig jaar een jaartje overgeslagen te hebben,
ga ik zelf dit jaar opnieuw mee op kamp. Enerzijds
oefen ik op het koken (en dat met gerechten voor
jullie kinderen!) en anderzijds houd ik natuurlijk
een oogje in het zeil (letterlijk en figuurlijk?).
Onze juniors en seniors trekken tijdens het
tiendaagse kamp er op uit voor een vijfdaagse
zeiltrektocht en onze zeehonden, welpen en
Aspiranten mogen zich aan een topkamp
verwachten op het prachtige terrein!
Voor het kampthema dit jaar blijven we een beetje
bij onze West-Vlaamse roots: we trekken er op uit
als Boeren en Boerinnen!
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Om jullie alvast warm te maken voor het kamp hebben
we al een klein kampkrantje ineen geflanst waar jullie
al enkele tips krijgen voor een geslaagde themakledij!
Gezien onze grote stijging in ledenaantallen, is er
helaas ook beslist dat er in juni geen scouts is voor de
welpen en zeehondjes. Gezien hun grote aantal leek
het ons veiliger om enkel scouts te voorzien als we
voor beide groepen een volwaardige groep leiding
kunnen zetten. De varende takken (aspiranten, juniors
en seniors) kunnen in juni wel komen voor
ontspannende, stresswegnemende zondagen op het
water.
Op 25 juni houden we dan één grote, laatste
scoutsmiddag op het water voor alle takken. Hier is
ook nog eens een FOS Shop om iedereen perfect op
kamp mee te sturen!
En hiermee is het laatste editoriaaltje van dit
scoutsjaar alweer geschreven! Graag bedank ik hierbij
nog eens mijn fantastische leidersploeg die zich week
na week inzet om onze jonge scouts van een zalige
zondagnamiddag te voorzien.
Zo dat was het, op naar het zomerkamp!!

Mpango
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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P R O G R A M M A ZEEHONDJES
28/05

We spelen een snoepjesfabriek! Rarara, wat
zal dat worden?
Inschrijvingen zomerkamp om 17u

04/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

11/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

18/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

25/06

Vandaag wanen we ons stoere Zeewelpen op
de Spuikom! Feest op het water en jammer
genoeg de laatste vergadering van het
scoutsjaar. De leiding zal jullie missen!
Vergeet jullie reservekledij niet
pagina 12)
FOSshop om 17u
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(Zie

P R O G R A M M A WELPEN
28/05

De zji

Meebrengen: schop & emmer

Inschrijvingen zomerkamp om 17u
04/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

11/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

18/06

Geen scouts! De leiding moet studeren.

25/06

Vandaag wanen we ons stoere Zeewelpen op
de Spuikom! Feest op het water en jammer

genoeg de laatste vergadering van het
scoutsjaar. De leiding zal jullie missen!
Vergeet jullie reservekledij niet
(Zie pagina 12) FOSshop om 17u
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P R O G R A M M A ASPIRANTEN
28/05

Zo vlotjes gaat het precies toch
niet....

Inschrijvingen zomerkamp 18u
04/06

Wiskunde leren of naar de scouts
gaan? Het tweede natuurlijk.

11/06

Tijdens de examens hebben we het

water nog het meeste nodig van
allemaal!
18/06

Roeien is goed voor de hersenen.
De ideale ontspanning tijdens de

examens!
25/06

Afsluiter van het scoutsjaar. Meer
info op pagina’s 12 en 13
FOSshop om 17u
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P R O G R A M M A JUNIORS

28/05

De beginselen van het scoutsrecht.

Inschrijvingen zomerkamp 18u
04/06

Examenvergadering. Ontspannende
zeilmiddagen, dat zijn de beste.

11/06

Examenvergadering. Even het hoofd
leegmaken en zeilen!

18/06

Examenvergadering. Strijders van de
buurt, verenigt u!

25/06

Afsluiter van het scoutsjaar. Meer info
op pagina’s 12 en 13
FOSshop om 17u
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P R O G R A M M A SENIORS
28/05

Regatta
Inschrijvingen zomerkamp 18u

04/06

Even volledig ontspannen tijdens het
leren.

11/06

Een middagje zeilen is goed voor de
hersenen!

18/06

De wind blaast alle zorgen even uit je
hoofd!

25/06

Afsluiter
van het
scoutsjaar.
Meer info
op pagina
twaalf en
dertien.
FOSshop om 17u
Kleur deze kleurplaat
als je je verveelt tijdens de examens en stuur hem
naar je leiding.
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Foto’s Opening Vaarseizoen
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Zondag 25 juni is het voor de laatste keer
vergadering voor we op kamp gaan. Om dat
te vieren, spreken we met alle takken af aan
de Spuikombasis om een hele namiddag op en
rond het water te spelen. Zeehonden en
Welpen nemen die dag best ook reservekledij
mee, net zoals de oudere takken. De
vergadering start voor alle takken zoals
steeds om 14u.
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Vanaf 17u zijn ouders
en sympathisanten
welkom voor een Open
bar en braadworsten.

Nog geen perfect
uniform voor
zomerkamp? Dan is
dit je laatste kans.
Tussen 17u en 18u is
de FOSshop geopend.
Helemaal klaar voor
kamp!
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Kampkrantje 2017

Alles over het zomerkamp van 2017


Info



Zeilkamp



Kampthema
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ALGEMENE INFO ZOMERKAMP
Waar: Terreinen Zandkreek Groep, Kamperland
Bezoekdag: Je kan je zoon of je dochter bezoeken op 16 juli.
Ouders, familie, vrienden, … kunnen blijven eten, zie verder.
Briefje schrijven:

Kelly Verbier
2de FOS Sea Scouts Oostende
Zandkreek Groep
Havenweg 1A
4493 MT Kamperland
Nederland

Telefoon: Enkel in noodgevallen, 0496/89.27.65 (Mpango) Of leiding ter
plekke zie contactgegevens leiding.

Inschrijvingen
We organiseren een inschrijvingsnamiddag. Overschrijven is niet mogelijk. Kunt
u niet aanwezig zijn op de inschrijvingsdag? Geef dan een seintje aan de
takleider.
Wanneer:
Zondag 28 mei: 17.00 aan het Jeugddorp voor Welpen & zeehondjes
Zondag 28 mei: 18.00 aan de Spuikombasis voor varende takken.
Je mag uiteraard alle kinderen in één keer inschrijven als je kinderen hebt
verspreid over de takken.
Meebrengen:
 Gepast bedrag
 Eventueel geld voor het eten op bezoekdag.
 Medische Fiche per kind.
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Korting voor broer en zus
Hoewel onze kampen erg goedkoop zijn, kunnen ze nog behoorlijk
duur uitvallen als er broers of zussen meegaan.
Daarom geven we graag een korting. Voor de tweede broer of zus die
meegaat krijg je 5 euro korting, gaat er een derde broer of zus mee
dan krijg je 10 euro korting, enz….

Medische fiche
Bij dit WH’tje vind je een medische fiche. Graag hebben we voor elk
kind een volledig ingevulde fiche, dat je op de inschrijvingsdag
afgeeft. Vergeet niet van enkele klevertjes van de ziekenkas met een
hoekje vast te kleven.
(Je kunt de medische fiche ook terug vinden op de website).
Vergeet niet om uw kind zijn/haar SIS-kaart mee te geven op kamp.

Als er medicatie moet toegediend worden, dan kan alles tijdens het
vertrek afgegeven worden aan de leiding. Stop er ook een blaadje bij
waarop duidelijk staat voor wie de medicatie zijn en hoe vaak ze
toegediend moeten worden.

Bezoekdag
Enkel op 16 juli is er een bezoekdag. Op de bezoekdag is er de
mogelijkheid tot eten voorzien voor de prijs van € 8. Inschrijven en
betalen kan op de inschrijvingsdag (op 28 mei).
Het heeft geen zin om op een andere dag te komen, waarschijnlijk
moet je dan van een kale reis terug komen daar de activiteiten
gewoon zullen doorgaan en je spruit geen tijd zal hebben voor je.
We verwachten iedereen vanaf 11u00, gelieve niet vroeger te komen
daar we nog tal van karweien hebben en dan kunnen jullie kindjes
jullie geen aandacht geven. Dit is tevens dezelfde dag dat de
Zeehonden en Welpen terug naar huis keren.
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KAMPINFO PER TAK
Welpen en Zeehonden
Wanneer: Van maandag 10 juli tot zondag 16 juli
Kostprijs 100 euro
Vervoer De Welpen en Zeehonden vertrekken met de bus naar het
kampterrein, op het einde van het kamp wordt er geen vervoer
voorzien (zie verder).
Bagage: De bagage kan mee op de bus.
Vertrek: Maandag 10 juli om 8u00 spreken we af aan de
Spuikombasis. Vergeet je lunchpakket, das en uniform niet mee te
brengen!
Aankomst: Zondag 16 juli met bezoekdag eindigt het kamp voor de
Welpen en Zeehonden.Voor het terugkeren wordt er verwacht dat ze
met eigen vervoer worden afgehaald op de bezoekdag. Dit betekent
dat er GEEN vervoer georganiseerd wordt. Heb je problemen om je
kleine spruit te komen ophalen? Laat iets weten aan de leiding, dan
kunnen we zoeken naar een oplossing.

Aspiranten
Wanneer: Van maandag 10 juli tot donderdag 20 juli.
Kostprijs 150 euro
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je
fiets tip top in orde is!
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 6 juli om
19u op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar
Veere gebracht.
Vertrek: Maandag 10 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met
de fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een
regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.
Aankomst: Donderdag 20 juli komen we ongeveer om 17u00 terug
aan op de Spuikombasis met de fiets.
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Juniors
Wanneer: Van maandag 10 juli tot donderdag 20 juli.
Van dinsdag 11 juli tot zaterdag 15 juli gaan we op zeilkamp!
Kostprijs 160 euro
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je fiets
tip top in orde is!
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 6 juli om 19u
op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar Veere
gebracht.
Op zeilkamp neem je enkel de bagage mee die je dan ook nodig hebt.
Zorg dus voor een (extra) waterdichte zak.
Vertrek: Maandag 10 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met de
fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een
regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.
Aankomst: Donderdag 20 juli komen we ongeveer om 17u00 terug aan
op de Spuikombasis met de fiets.

Seniors
Wanneer: Van maandag 10 juli tot vrijdag 21 juli (of zaterdag 22 juli)
Van dinsdag 11 juli tot zaterdag 15 juli gaan we op zeilkamp. Vanaf 20
juli gaan we op nakamp. Om die reden is de aankomst datum dus ook
wat variabel.
Kostprijs 160 euro
Vervoer: We gaan met de fiets naar Kamperland. Zorg dus dat je fiets
tip top in orde is! Terug keren gebeurt met de boten. Je fiets gaat dan in
de vrachtwagen naar huis.
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op donderdag 6 juli om 19u
op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar Veere
gebracht.
Op zeilkamp neem je enkel de bagage mee die je dan ook nodig hebt.
Zorg dus voor een (extra) waterdichte zak.
Vertrek: Maandag 10 juli om 8h00 vertrekken we aan de basis met de
fiets. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket en een
regenjas. Vergeet ook je uniform en je das niet.
Aankomst: Vrijdag 21 juli. Ouders worden op de hoogte gehouden van
het geschatte aankomstuur.
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Fiscale aftrekbaarheid scoutskampen
BELANGRIJK
Zoals elk jaar kan je via onze website (www.seascouts.be) de fiscale
attesten downloaden. Met deze fiscale attesten kan er beroep gedaan
worden op belastingsvermindering en dat is natuurlijk altijd
interessant!
Je kan de fiscale attesten vinden op onze site onder het tabblad
“Downloads”.
VOORWAARDEN





De fiscale attesten gelden alleen voor kinderen tot 12 jaar
Lidgeld komt niet in aanmerking
Gaat over de kampen van het jaar dat belast wordt. In dit geval
zijn dit dus de kampen van 2016
Lidgeld moet uiteraard wel betaald zijn!

Heb je nog vragen hierover? Je kan steeds de website
www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx raadplegen of
neem contact op met Mpango.
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Help! Het kamp kost me te veel!
We willen er met de scouts zijn voor iedereen en zouden heel graag
hebben dat al onze scoutsers meekunnen op ons jaarlijkse zomerkamp.
We beseffen natuurlijk wel dat dit niet altijd voor iedereen even
gemakkelijk is en willen daarom zeker met jullie kijken om de kosten te
spreiden.
Maar wat kan je zoal doen?


Met FOS Open Scouting is er het SOM-fonds. SOM staat voor
Solidariteit Op Maat. Dit fonds kan enerzijds tussenkomen voor het
lidgeld, alsook voor de kampen en is er speciaal voor gezinnen in
armoede, families die financiële tegenslagen gehad hebben en ga zo
maar door.
We kijken dan samen met onze eenheid en FOS Open Scouting waar
de mogelijkheden liggen om de kosten te drukken.



Bekijk zeker bij jullie mutaliteit wat hun tegemoetkoming is ten
opzichte van de kampen en het jaarlijkse lidgeld. Op onze website
onder “downloads” vind je alvast een overzichtje per mutualiteit en
per provincie.



We bieden met onze scouts alvast een korting per gezinslid aan: zo
betaal je voor je tweede kind 5 euro minder per kamp, derde 10
euro, enz...



Indien nodig, kan er steeds een spreiding van betaling aangevraagd
worden. Neem hiervoor steeds contact op met Mpango. Zo kan er
bijvoorbeeld een deel van het kampgeld in juni betaald worden en
het volgende deel in juli.

Sowieso wordt er gekeken om de kampen zo goedkoop mogelijk te
houden. We hopen dat iedereen meekan!
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Wat neem je allemaal mee op kamp?
Allerlei (enkel aspi-jun-sen)
Ietwat zakgeld

Slapen
Slaapzak
Matje

Plooibaar zakmes

Pyjama

Kompas

Knuffel

Zaklamp
Klein rugzakje

Eten (enkel aspi-jun-sen)
Gamel

Noodzakelijk kwaad
SIS-kaart

Bestek
Keukenhanddoek

Identiteitskaart

Drinkbeker
Welpen en Zeehonden
Geld voor postkaartjes
& postzegels

Kledij
Genoeg ondergoed voor 10 dagen

Adressen voor kaartjes

Voldoende T-shirts
Broeken
Sportschoenen en ander schoeisel
Een warme trui voor ‘s avonds

Regenkledij
Sportieve kledij
Zwemgerief
Voldoende sokken
sandalen
Linnen zak voor vuile was
THEMAKLEDIJ !!!
PERFECT UNIFORM
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Tips voor op kamp


Tijdens het kamp raken kleren sowieso vuil, dus laat je nieuwste
schoenen en je mooiste broek thuis.



Computerspelletjes,mp3toestellen, gsm’s, smartphones en
dergelijke gaan zeker verloren of stuk, dus laat die ook maar
thuis.



Markeer AL je gerief (kleren,gamel…)zodat we de berg verloren
voorwerpen kunnen verminderen!



Een klein rugzakje voor bestek, gamel en drinkbeker heeft zijn
gemak en orde reeds bewezen op kamp.



Gsm’s kunnen handig zijn, maar op kamp draait het
uiteraard om het samen buiten zijn en de leuke
activiteiten. Denk er daarom eens goed over na of je de
jouwe wel meeneemt. Een kleine ontwenning kan nooit
kwaad. Zeehondjes en welpen hebben zulke zaken
uiteraard niet nodig en dus ook niet mee op kamp.
Oudere takken kunnen een gsm meenemen, maar dat is
zeker niet nodig! Wees er op voorbereid dat dit op eigen
risisco is en dat gsm’s niet worden toegelaten tijdens de
activiteiten. Dochter-of zoonlief is dus niet de hele dag
bereikbaar. Als er noodgevallen zijn, kan je steeds terecht
op het nummer van de leiding.



Gelieve de Welpen en Zeehonden geen snoep mee te geven, ze
krijgen op kamp dagelijks een vieruurtje en zo is iedereen gelijk
voor de wet.
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Algemene info Zeilkamp
In deze bladzijden vind je alles wat je altijd al wou weten over onze
zeiltochten. Praktische zaken worden belicht, maar ook antwoorden
gegeven op prangende vragen als: moet mijn zwemvest assorti zijn met de
kleur van de boten? Dekt de zonnecrème van de Aldi beter? En, hoe plas ik
over boord? Lees verder…
Zie ginds komt de zeilboot
We trekken met vier boten naar Nederland: de Walkure, de Walhalla, de
Stormvogel en de Walrave. Onze boten zijn vier uit de kluiten gewassen
zeilboten. Elke boot heeft zijn buitenboordmotor en is volledig uitgerust om
trektochten te doen. We slapen onder een basje, dat is een zeil dat we over
de boten spannen om er een drijvende tent van te maken. Er gaat ook een
EHBO- koffer mee, waterdichte tonnen voor eten, een koffer met kookgerei
(De zogenaamde “Seniorkoffer”), een koffer met gereedschap en voor elke
boot een map met zeekaarten en registratiepapieren.
Zeg e Ki, noa woa goan we?
Men der gin gedacht van!
Tijdens het zeilen ben je altijd afhankelijk van wind en stroming, daarom staat
de zeiltocht nooit echt vast. Wat wel zeker is, is dat we van 7 tot 12 juli weg
zijn.
De reddingsvest. Een essentieel onderdeel van je kampgarderobe.
IEDEREEN MOET ZIJN EIGEN REDDINGSVEST MEEBRENGEN. Een goeie
reddingsvest herken je aan de hoge kraag, die je hoofd boven water houdt als
je bewusteloos in het water ligt; en aan de fel oranje kleur, zodat je gezien
wordt. Een reddingsvest kan je kopen in de betere sportzaak of bij Decathlon.
De goedkoopste kan je al krijgen voor een 40 tal euro‘s. En even voor alle
duidelijkheid, wie geen reddingsvest mee heeft, gaat niet mee op zeiltocht.
Vergeet ook je regenkledij niet. Zorg voor een echt waterdicht jasje en broek.
Een kaaweetje houdt de regen niet tegen, maar met bijvoorbeeld een
regenpak voor op de fiets kom je al een heel eind.
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Wijze raad van nonkel leiding

Verpak je bagage in een waterdichte zak (een stevige plastiek zak
of een vuilniszak) en steek dat alles in je kitzak of rugzak. Je mag er
je pink op verwedden dat je bagage nat wordt door de regen,
overslaand water of door een ongelukje bij het in- en uitladen van
de zakken.

Je regenkledij, zonnecrème en eetgerij verpak je best in een klein
zakje die je op een makkelijk bereikbare plaats legt in de boot.

Tijdens een zeiltocht zal je al iets meer geld verbruiken dan tijdens
een gewoon kamp. Je eet al eens meer patat met satésaus en een
berehap en soms sluiten we de avond af op een terrasje. Ook s‘
avonds in een haventje heb je geld nodig om te douchen.

We zeilen altijd ongeveer 6 tot 10 uur aan één stuk. Vergeet niet
even naar het toilet te gaan voor we vertrekken…
Wat neem je best nog extra mee…

Matje (geen luchtmatras, dit past niet in de boot)

Lippenbalsem

Petje

Zonnebril

Naald en garen

Een radiootje voor tijdens het zeilen
Dit dulden we niet op kamp:

Alcoholische dranken, rookwaren & andere al dan niet gelegaliseerde of
gedoogde drugs

Dolken, pistolen, karabijnen, busje met traangas of paperspray etc.
Noodnummer
Doordat we op het water verblijven zijn we niet altijd bereikbaar. Maar de
leiding neemt voor noodgevallen hun GSM mee.
In uiterste nood kun je ons bereiken op :
0470/61.57.54 (Castor) of 0479/92.24.24 (Hermelijn)

All aboard!
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Tips voor een geslaagd zeilkamp


Steek nooit je portefeuille in je broekzak als je gaat zeilen. Water
heeft een enorme aantrekkingskracht.



De zwaartekracht verdubbelt ook als het gaat om kleine,
noodzakelijke voorwerpen als zoals bestek, zakmessen, muntjes, …
knoop dus even de zakken van je hemd dicht als je over het water
buigt.



Nog zo‘n bizarre natuurwet: al verberg je je gsm nog zo snel, het
zeewater of andermans voet vindt wel. Laat ze thuis!
Voor meer info hierover kun je terecht bij ervaringsdeskundige
Agoeti.



Mensen die graag vissen, neem draad en haakjes mee.



Je zonnebrandolie moet zeker factor 10 zijn. Doordat de zonnestralen
terugkaatsen op water verbrand je twee keer zo snel. En ja, die van
den Aldi is goed genoeg.



We zeilen op heel proper en waardevol water. Vol leven, boven en
onder de zeespiegel. Gooi daarom niks overboord, zelfs geen klokhuis
of bananenschil (‘Dat verteert wel!’ horen we iemand zeggen. Neen!).
In elke boot zal er een vuilniszakje zijn.



Je komt niet met combats of parabotten in de boten. Slecht voor onze
boten, en als je overboord sukkelt kan je amper zwemmen.



Mensen met brillen of zonnebrillen, breng een touwtje me voor je
bril. Voor mensen met contactlenzen is dit niet echt nodig.



Verspreid je geld over je bagage. Als je je geldbeugel verliest ben je
dan niet meteen alles kwijt.
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Boeren & Boerinnen
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Dames en heren, appelen en peren, BOEREN EN
BOERINNEN, het zalige zomerkamp zal (bijna) beginnen!
Dit jaar maken we er met z’n allen een heus boerderijkamp
van en gaan we op de boer naar Kamperland.
Bij boerderij denken we natuurlijk aan alle dieren die op
een boerderij leven (varkens, koeien, paarden, schapen,
kippen, konijnen, geitjes…) maar uiteraard ook aan
allerlei andere zaken.
Denk maar aan de alom bekende klompen, schrikwekkende
vogelverschrikkers, ronkende tractoren, verse groenten en
huifkarren die door de polders flaneren.
In de komende pagina’s komen jullie alles te weten wat
jullie nog wilden weten over boeren & boerinnen en reiken
we jullie wat inspiratie aan om aan de slag te gaan met
jullie themakledij!
Zoals we het in ons mooie West-Vlaams zouden zeggen:
‘we goan ’t zwien deur de bjèten joagen!’
Veel succes
De leiding
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Kleren maken de man/vrouw!
Elk jaar kijkt iedereen al reikhalzend uit naar de
bekendmaking van het kampthema om eindelijk de
perfecte outfit te kunnen samenstellen. Voor we
concrete voorbeelden geven voor zowel meisjes als
jongens, hier alvast enkele érg belangrijke tips!
Het kamp is nu nog redelijk ver af, maar de tijd gaat snel!
Ga dus vanaf je een momentje vrij hebt op zoek naar je
kleren, zo vermijd je om niks te hebben/hiervoor te
stressen op het laatste moment!
Spendeer geen schatten aan je outfit. Ga op zoek in je eigen
vriendenkring, familie, lokale toneelvereniging,
tweedehandswinkel… en je vindt waarschijnlijk wel
iets passends.
Wij gaan op kamp in de zomer. Kleed
je niet te dik!
And last but not least… WEES
CREATIEF! Een eigen & unieke outfit
wordt altijd geapprecieerd en je
beleeft ongetwijfeld leuke momenten door zelf creatief
aan de slag te gaan!
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Bekende boeren en boerinnen
Big & Betsy
In de serie schittert ‘Boerin Betsy’ die
samen met Big op een boerderij
woont. Betsy is een lief en vrolijk
meisje die ook wel van kattenkwaad
houdt en Big, een ondeugend
varkentje dat veel windjes laat.
Hun overbuur, Pieter Paul Pruim, is stiekem verliefd op
Betsy en wil dan ook zo veel mogelijk tijd doorbrengen met
het vrolijke duo. Zijn moeder, Théresa (Zuur)Pruim, wil
echter niet dat haar zoon omgaat met de twee
'wildebrassen'.

Nijntje op de Boerderij
Nijntje het konijntje gaat
op bezoek naar de
boerderij en maakt er
kennis met de boer, de
boerin en al hun
verschillende dieren.
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Pettson en Findus
Pettson en Findus is een
jeugdboekenserie van de
Zweedse schrijver Sven
Nordqvist.
De hoofdpersonages van de boeken zijn een oude boer
Pettson en zijn kat Findus die in een kleine gammele
boerderij op het platteland wonen. Van de boeken werden
wereldwijd meer dan 6 miljoen stuks verkocht en ze zijn
vertaald in 35 talen.
Babe
Babe is een Amerikaans
Australische fantasyfamiliefilm uit 1995
onder regie van Chris
Noonan. Elk dier heeft
zijn eigen taak op de boerderij van boer Hogett. Maar dan
verschijnt het lieve en naïeve biggetje Babe op de boerderij
dat zijn lot in eigen hand wil houden. Babe is opgevoed door
Fly de herdershond en denkt en doet dus als een hond,
maar wordt niet geaccepteerd als hond. De dieren op de
boerderij verklaren Babe voor gek, maar Babe zet door...
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Boer Charel
Karel Declerck, beter bekend als Boer Charel, was een
Belgische landbouwer uit
Lotenhulle die in 1996 tot een
Bekende Vlaming uitgroeide
nadat Paul Jambers op VTM
een reportage aan hem
wijdde. De landbouwer bleek
al achttien jaar lang, in erg
onhygiënische omstandigheden te wonen en werken.
Ondanks zijn armoedige woonomstandigheden was de
landbouwer wel eigenaar van veertig hectaren grond en had
hij ook een hoge bankrekening.
Vanwege zijn excentrieke levensstijl en uitspraken groeide
Declerck onder zijn bijnaam Boer Charel algauw uit tot een
Bekende Vlaming.
Wist-je-datjes over het bekendste boerderijdier: de
koe!
Wist je dat…
- een koe wel 100 liter water per dag kan drinken?
- een koe 4 magen heeft? De pens, de lebmaag, de netmaag
en de boekmaag
- een koe soms wel 4 kilometer per dag aflegt om te grazen?
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Hoe stel ik nu mijn kledij het best samen?
Hieronder volgen enkele voorbeeldjes.
Voor de jongens /mannen
Geruit hemdje
Salopette
Overall
Strooien hoed
Pet
Neksjaaltje
Laarzen
Klompen
…

Voor de meisjes/vrouwen
Keukenschort
Rood-wit geruite jurk
Geruit bloesje
Salopette
Wit ‘mutsje’
Neksjaaltje
Laarzen
Klompen
…
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Een scout staat open voor de natuur en is miliebewust.
Eén van de aspirantenwetten, die velen onder jullie
beloofd hebben na te leven. De natuur is geen speeltuin
waarin we kunnen doen en laten wat we willen.
Hieronder geef ik wat uitleg over de milieu-problematiek
en wat we als scout kunnen doen om zo milieuvriendelijk
mogelijk te zijn.
De milieuproblematiek kunnen we opsplitsen in drie grote
thema’s. Luchtverontreiniging, water-verontreiniging en
afval.

Luchtverontreiniging
Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de omringende
lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van
oorsprong niet in voorkomen.
Vergis je niet, luchtvervuiling kent
niet
enkel
menselijke
(antropogene) bronnen maar ook
natuurlijke bronnen. Voorbeelden
hiervan zijn vulkanen, bosbranden, verstuiving van
zeewater, zandstormen en dieren. De belangrijkste
luchtverontreinigende stoffen zijn stikstof-oxiden,
zwaveloxiden, vluchtige organische stoffen (VOS) en fijn
stof.
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De mens is echter de belangrijkste luchtvervuiler. De
belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn de
industrie, de landbouw, het verkeer en de energievoorziening. Bij verbranding van stoffen en bij een
groot aantal processen ontstaan stoffen of komen
stoffen vrij die de lucht kunnen vervuilen of in de
lucht reageren tot vervuilende stoffen.
Hier volgen enkele tips om als individu zo weinig
mogelijk mee te dragen aan de luchtvervuiling:

Wees niet lui: leg korte afstanden af met de fiets

Vermijd nodeloos transport: koop je groenten en
fruit bij een biologisch producerende boer in de
buurt

Maak meer gebruik van het openbaar vervoer

Gebruik milieuvriendelijke verf en schoonmaakproducten
Waterverontreiniging
Onder watervervuiling wordt
verstaan, een verandering in de
kwaliteit van het water met een
schadelijk effect voor mensen,
dieren of planten die met het
water in contact komen. Watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van
mens en dier of zelfs fataal aflopen. Verontreinigd
water is niet meer geschikt als drinkwater en
bijvoorbeeld niet of minder geschikt als zwemwater
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De belangrijkste verontreinigingen zijn:

Stoffen die ziektes kunnen opwekken: bacteriën,
virussen en eencelligen die in het riool en in afval
voorkomen.

Zuurstofverbruikende verontreinigingen: deze worden
verteerd door micro-organismen, maar hebben
hiervoor in het water opgelost zuurstofgas voor nodig.
Bij
een
teveel
aan
deze
stoffen,
kan
zuurstofgasopname door het water niet meer op tegen
het zuurstofverbruik door de micro-organismen
waardoor nagenoeg alle zuurstof uit het water kan
verdwijnen en andere organismen zoals vissen sterven.
(daarom gooi je een stuk fruit niet in het water op
zeilkamp!!!)

Anorganische vervuilingen die in water oplosbaar zijn.
Voorbeelden hiervan zijn zuren, zouten en metalen

Grof inert materiaal dat al dan niet drijft, zoals olie,
plastic en pesticiden.
Tips om watervervuiling tegen te gaan:





Spoel geen afval door (luiers, maandverband, vochtige
doekjes, ...)
Hou je tuin vrij van vervuiling: gebruik geen pesticiden
Gebruik natuurlijke schoonmaakmiddelen (geen
bleekmiddelen en ammoniak)
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Afval
Bij de meeste productie- en consumptieprocessen
ontstaan reststoffen. Een deel hiervan komt als emissies
in de lucht of in het water terecht. Wat achterblijft zijn
afvalstoffen. Er zijn twee hoofdcategorieen op basis van
herkomst:
huis-houdelijke
afvalstoffen
en
bedrijfsafvalstoffen (goed voor 90% van de totale
hoeveelheid afval in Vlaanderen).
In 2010 werd gemiddeld 525 kg huishoudelijk afval per
inwoner ingezameld. Hiervan was 374 kg selectief
ingezameld (papier en karton, glas, GFT, PMD) en 150 kg
restafval. Daarmee doen we het heel wat beter dan de
meeste andere Europese landen.
Tips om je afvalberg te verkleinen:









Composteer je keuken- en tuinafval
Vermijd overtollige
verpakking
Weiger reclame in je
brievenbus
Koop tweedehands en
schenk oude spullen zoveel mogelijk een tweede
leven in plaats van ze weg te gooien
Vermijd drankverpakkingen: drink leidingwater of
koop glazen flessen of flessen met statiegeld

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017

38

ZEEHONDJES
Margaux Van Nuffel
(Epathka)
0494525172
Collar@seascouts.be
Carmen Monteyne
(Chickie)
0471313355
Agoeti@seascouts.be
Flore Kluysse
(Snoochnie)
0487459225
Ooievaar@seascouts.b
e
Sien De pauw
(Matkah)
0488087781
Kraanvogel@seascout
s.be
Manon Van Nuffel
(Kotick)
0495574530
Ibis@seascouts.be

Comitévoorzitter:
Kurt Devriendt
0475614491

JUNIORS:

ASPIRANTEN:

Mathieu Vandecasteele
(Castor)
0470615754
Castor@Seascouts.be

Lise Heusequin
(Spitsvogel)
0478974906
Spitsvogel@seascouts.be

Timothy Meseure
(Beluga)
0491522849
Beluga@seascouts.be

Kimsy Vanderstukken
(Arasari)
0478714402
Arasari@seascouts.be

Matisse Monteyne
(Albatros)
0479698894
Albatros@seascouts.be

Nele Stubbe (Ara)
0470345417
Ara@seascouts.be

Joppe Dehandschutter
(Pacu)
0497999061
Pacu@seascouts.be
WELPEN:
Karen Hoorne (Akela)
0487613709
Griel@seascouts.be
Lotta Maseman(Hathi)
0471829992
Sitta@seascouts.be
Charlotte Vermeersch(Chil)

Jonathan Cornelis
0499407326
Jonathan@seascouts.be
Amber Monteyne(Plevier)
0475282739
Plevier@seascouts.be

Jasper Nollet (Fodi)
0471432525
Fodi@seascouts.be

EENHEIDSLEIDING
Jef Depret (Mpango)
0496892765
Mpango@seascouts.be

+32 471 10 82 49

Wevertje@seascouts.be
Fos Shop:
Annik Cools (Marlijn)
(0479 451586)
Of
Rudi Heusequin (Alver)
(0473416263)

Gijs De pauw (Baloe)
0493/789217
Corvus@seascouts.be
Nona Keirens (Bagheera)
+32 495 81 85 44
Kwikstaart@seascouts.be
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SENIORS
Silke Heusequin
(Hermelijn)
0479922424
Hermelijn@Seascouts.
be
Jelle Maseman (Narwal)
0484926109
Narwal@Seascouts.be

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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WIE IS WIE?
Naam:

Gijs de Pauw

Functie: Welpenleiding
(Baloe)

Totemnaam: Eigenzinnige
Corvus
Naar wie keek je het meest op
als kind? Naar mijn papa, hij kwam altijd met toffe ideeën
af om samen te doen, het was nooit saai met hem en ook
nog eens leerzaam.
Wat betekent scouting voor jou? Van jongs af aan leren
werken in groepsverband op een speelse manier. En ook
gewoon vrienden voor het leven maken.
Wat wilde je worden toen je klein was? Een zwaantje
(politieagent op een moto) die moto was het belangrijkste
stuk.
Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn? Dat ik
alle talen kan spreken. Dat is wel handig op reis en zo zou je
andere culturen sneller begrijpen.
Wat frustreert jou het meest? De hoeveelheid domme
mensen in de wereld.
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WIE IS WIE?
Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je je amuseert in je leven.
Indien het mogelijk zou zijn door de tijd te reizen, naar
waar zou je dan een reis maken?
Rond 50 voor christus, de gloriejaren van het Romeinse
rijk.
Stel dat je huis in brand staat en je kan nog één iets
redden, wat zou dat dan zijn?
Mijn Cadet training record book. Als ik deze verlies zijn
al mijn stages op zee niets meer waard.
Naar welk land of welke streek wil je zeker nog op reis
gaan?
Rusland, vind ik een zeer mooi land met een
interessante geschiedenis.
Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer
vergeten en waarom?

V for Vendetta, de film toont aan dat door een simpele
ideologie een hele bevolking in opstand kan komen en
dat niemand hier iets aan kan doen. Iets dat de dag van
vandaag nog steeds kan gebeuren.
Wat is je favoriete motto?
Time is relative, its only worth depends upon what we
do as it is passing.
~Albert Einstein~
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WIE IS WIE? encyclope die

Eigenzinnige
Corvus

Corvus is een geslacht van zangvogels uit de familie van
de kraaien (Corvidae). Kraaien behoren tot de intelligentste
vogels; sommige soorten vormen grote kolonies met een
complexe sociale structuur Kraaiachtigen zijn fors gebouwde
vogels die overal ter wereld voorkomen, behalve in NieuwZeeland, op enkele Polynesische eilanden en de poolstreken.
Kraaiachtigen zijn uitgesproken generalisten als het gaat om
voedselkeuze en leefgebied. Dit houdt in dat ze omnivoor zijn
en zich snel kunnen aanpassen aan verschillende soorten
leefgebieden. Ze komen voor in zowel open terreinen als in
bosrijke gebieden, van het laagland tot de bergen.
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De leiding niet kan
wachten tot het
zomerkamp er is?!

Virgil, Charlotte Vsb en
Alexander slaagden voor
zeilcursus Stilstaand water
gevorderden?

De leiding supertrots is
op haar
eenheidsleider? ?

De naam Charlotte
duidelijk zeer populair
was in het begin van de
jaren 2000?

Beluga geslaagd is voor
zeilcursus getijdenwater?

De spaghettiavond weer een
toppertje was?

HÉ,WIST JE DAT…
Patrijs haar gsm is
gaan zwemmen op
zeilcursus?

De Juniors een topweekendje
hadden?

We dankzij de vele verkochte koekjes
nieuwe tenten konden kopen voor
dit zomerkamp?

De banden tussen De
Westhinder en De
Lange Wapper alsmaar
inniger worden?

De
eenheidsleider
het moeilijk
heeft met het
inschatten van
baktijden? Als
dat maar goed
komt op kamp!

Albatros helaas geen schipper kan
zijn op zeilkamp?
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Het
kampthem
a boeren
en
boerinnen
is?

We dit jaar
voor de
eerste keer
op kamp gaan
met een extra
grote
circustent?

12-14/05 Blauwe wimpel
25/06

FOSshop

25/06

Afsluiter van het scoutsjaar

10-20/07 Zomerkamp te Kamperland
10-16/07 Zomerkamp Zeehonden en Welpen
16/07

Bezoekdag zomerkamp

03/09

Eerste vergadering + overgangen

10/09

Startdag

22-24/09 Geen scouts (Saamdagen)
30/09-01/10 Roeicursus stilstaand
13-15/10 Roeicursus getijden

28/10

100 Minutes

4-5/11

Karelaweekend

18/11

Herfstfeest

26-30/12 Winterkamp
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