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    VOORWOORD 

Het Westhindertje is een publicatie van de 2de FOS Westhinder sea-scouts. 

Dit blad wordt 4 maal per jaar uitgegeven en wordt gratis verdeeld onder al 

haar leden en ereleden. Een steunabonnement kan aangevraagd worden 

ǾƻƻǊ ŘŜ ǇǊƛƧǎ Ǿŀƴ ϵ р Φ  

 

 

Tarieven publiciteit :  

 

 

Rekeningnummer Eenheid :  

 001-3417486-58  

 t.a.v. Sea scouts 2de FOS Westhinder  

 Oudebrugse weg 264  

 8460 Oudenburg  

 

Verantwoordelijke uitgeefster  Redactrice  

Verhoeven Trixie 

Caelfstraat 29 

8460 Oudenburg 

Redactie@seascouts.be 

Heusequin Silke 

Molenhoek 47  

8400 Oostende  

Redactie@seascouts.be  

Paginaôs  Per jaar  Per nummer  

1/2  ú 50  ú 12,5  

1  ú 100  ú 25  

1 (achterzijde)  ú 150  ú 37,5  
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Dag lieve Scoutsvrienden, 

De kampen zitten er al weer op. Vanuit alle hoeken kregen wij veel lof te  

horen, maar via deze weg willen wij toch nog eens onze fantastische leiders 

bedanken die deze kampen mogelijk maakten. Maar uiteraard gaat er ook 

flinke adjidji uit naar de keukenploeg, het comité en alle andere helpende 

ƘŀƴŘŜƴ ǘƛƧŘŜƴǎΣ ƴŀ Ŝƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƪŀƳǇΦ bŀ ȊƻΩƴ ƎŜǎƭŀŀƎŘŜ ȊƻƳŜǊ ōŜƎƛƴƴŜƴ ǿŜ 

dan ook met veel goeie moed aan een nieuw jaar, een jaar dat toch wel wat 

bijzonder zal worden. 100 jaar geleden werd er beslist om onze seascouts -

eenheid te starten in Oostende en dat gaan we uiteraard uitgebreid vieren. 

Vanaf januari staan er allerlei feestelijkheden op het programma waar we 

jullie uitgebreid over zullen informeren. 

½ƻΩƴ ŦŜŜǎǘƧŀŀǊ ōǊŜƴƎǘ ƻƻƪ ƘŜŜƭ ǿŀǘ ǿŜǊƪ ƳŜǘ ȊƛŎƘ ƳŜŜ Ŝƴ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ Ƴƻǘǘƻ 

άŞŞƴǘƧŜ ƛǎ ƎŜŜƴǘƧŜέ ƪǊƛƧƎǘ ƻƴȊŜ ŜŜƴƘŜƛŘ Řƛǘ ƧŀŀǊ ǘǿŜŜ ŜŜƴƘŜƛŘǎƭŜƛŘǎǘŜǊǎΦ ²ƛƧ 

(Wulp en Ijsvogel) zullen ons uiterste best doen om van dit jaar opnieuw een 

spetterend scoutsjaar te maken. Helaas zullen we dit moeten doen zonder 

Pelikaan en Magoeari, die al ettelijke jaren hun beste beentje voor zetten in 

onze eenheid. Daarom, een dikke merci aan hun adres! Gelukkig krijgen we 

wel versterking van Pacu, die ongetwijfeld zijn best zal doen om het de  

zeehondjes naar hun zin te maken.  

De eerste maanden van dit scoutsjaar vliegen we er opnieuw flink tegenaan 

met een Startdag (15/09), de Roeicursussen begin oktober en uiteraard het 

Herfstfeest in november. Tijdens de Startdag vragen wij opnieuw aan alle 

kinderen om zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee te brengen, 

want in de scouts geldt steeds: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Wij hopen dat jullie even hard zullen genieten van het komende scoutsjaar 

als wij! 

Stevige linker, 

Wulp en IJsvogel 
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AANDACHT AANDACHT !  

LIDGELDEN!  

 

Waarvoor?  Het grootste deel van het lidgeld wordt integraal  

   doorgestort naar onze koepelorganisatie FOS voor  

   het afsluiten van een verzekering. Zo is iedereen  

   verzekerd voor het ganse jaar voor alle activiteiten.  

   De rest van het lidgeld wordt gebruikt voor het  

   bekostigen van onze werking (electriciteit- en water 

   verbruik, crea- en kookmateriaal, het maken en  

   ǾŜǊǎǘǳǊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ²IΩǘƧŜǎ Ŝƴ ŘŜǊ ƎŜƭƛƧƪŜ ƳŜŜǊύ  

Hoeveel?   47 ϵ per kind  

Hoe betalen?  Het lidgeld moet gestort worden op  

   volgend rekeningnummer met vermelding « lidgeld » 

   Ҍ ζ ƴŀŀƳη Ҍ ζ ƭŜŜŦǘƛƧŘǎƎǊƻŜǇ η  

   Rek.nr.: 001-3417486-58  

   t.a.v. Sea scouts 2de FOS  

   Oudebrugse weg 264  

   8460 Oudenburg  

Wanneer ? Ten laatste op 01 november 2013 !  
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P R O G R AM M A ZEEHONDJES 

 

1/9   Overgang! Zeehonden die welpen worden om 11.30 

  aan het jeugddorp. Andere zeehondjes om  14u 

08/9   �•�����‰�o���v�l�U���Ì�����‰�o���v�š�U�Y���t�]�����]�•���Ì�����À���v�P�M 

15/9   Startdag, al je vrienden zijn welkom!! Om 14u aan de 

  spuikombasis 

22/9   Ken jij al de andere zeehonden?!  

  Openingsdrink nieuw lokaal vanaf 17u,  

  iedereen welkom. 

29/09  Geen scouts; leiding is er een weekendje tussenuit. 

6/10   Het verhaal van Kotick de witte zeehonde?! 

13/10  �t�����Œ���o���À���v���Ì�����Z�}�v�����v�M���D���š���Ì�[�v�����o�o���v���v�����Œ���Z���š���•�š�Œ���v��

  Breng je schop mee (met naam) 

20/10  Brand in het bos, help jij ons met blussen?! 

27/10  Uitstap Walraversijde  

  Afspraak om 13.30u aan het station van Oostende. 

3/11  Karelaweekend. Info volgt 

 


