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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 

voor de prijs van € 5 .  

 

 

Tarieven publiciteit :  

 

 

Rekeningnummer Eenheid :  

 BE95 0013 4174 8658  
 t.a.v. Sea scouts 2de FOS Westhinder  
 Oude Brugse Weg 264 
 8460 Roksem (Oudenburg) 
 

 

Verantwoordelijke uitgeverster  Redactrice  

Verhoeven Trixie 

Caelfstraat 29 

8460 Oudenburg 

Redactie@seascouts.be 

Heusequin Silke 

Molenhoek 47  

8400 Oostende  

Redactie@seascouts.be  

Pagina’s  Per jaar  Per nummer  

1/2  € 50  € 12,5  

1  € 100  € 25  

1 (achterzijde)  € 150  € 37,5  
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Editoraaltje 

Dag Scouts-vrienden, 

Een betere aftrap dan de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis voor ons 

feestjaar en het nieuwe jaar hadden we niet kunnen dromen. Jullie waren 

massaal aanwezig, luisterden geïnteresseerd naar de boeiende uitleg van 

Evert en genoten van de hapjes en drankjes. Zij die er niet bij waren heb-

ben zeker en vast wat gemist, maar we hebben nog voldoende leuke eve-

nementen in petto voor het komende jaar! Het eerstvolgende evenement 

is de mega-reünie te Walrave, waar we hopelijk zoveel mogelijk ex-

scoutsen en gidsen zullen kunnen verwelkomen. Op 15 maart staat de 

dag dan weer helemaal in teken van de huidige generatie met  ’s middags 

een kinderfuif en ’s avonds de geweldige 100 Minutes fuif. 

Toch is er dit scoutsjaar alweer veel meer gebeurd dan enkel het feest-

jaar. De normale activiteiten gaan gewoon verder. 2013 werd dan ook in 

schoonheid afgesloten tijdens het winterkamp in Merelbeke. Het was de 

eerste keer dat we naar deze toplocatie trokken, maar zeker niet de laat-

ste keer. Op kamp kregen we al de indruk dat iedereen het daar echt naar 

zijn zin had. Een dag na het kamp stond onze Facebook dan ook vol met 

zeer veel lieve berichtjes en dat doet de leidersploeg (en de trotse een-

heidsleiding) deugd. Zij zetten zich elke week keihard in om de kinderen 

een leuke tijd te geven en de lovende woorden zijn dan altijd een opkik-

ker.   

Voor 2014 wensen wij jullie alles wat je maar hopen en dromen kan. Dat 

het een mooi feest-scouts-jaar zal worden, daarover bestaat geen twijfel! 

Tot op één van de vele feestelijkheden, 

XOXO 
Wulp en Ijsvogel 
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We bestaan honderd jaar dit jaar!! En dat 

wordt gevierd!! 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

02/03   Zeehondjes op zoektocht in het park. 

09/03   Monopoly of vier op een rij, wat kies jij? (neem  

   gezelschapsspelletjes mee en vergeet niet om je  

   naam er op te schrijven!) 

15/03   Neem iedereen uit je klas of straat maar mee want 

   het is scoutsfuif!! (dit is een zaterdag!) 

   @ spuikom! 

16/03   Geen scouts, helaas pindakaas!! 

23/03   Zeehondjes in de stad 

   FOSshop om 17h aan het jeugddorp 

30/03   Ben jij even sterk als mega Mindy? Of als mega  

   Toby?  

06/04   Niet alleen op 1 april halen wij kattenkwaad  

   uit!! :D 

13/04   De zeehondjes gaan naar het strand!! (neem je  

   schop en emmertje mee) 

20/04   Op safari door het bos, kan dat? 

26/04   Opening vaarseizoen 

   27/04  Geen vergadering    

  

   04/05  Geen scouts! Het is eeuwfeest :( 

   11/05  In mei leggen alle vogeltjes een…..? 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

18/05   Op zoek naar de kabouterschat. Of was het nu de 

   zeehondjesschat?  

25/05   Matkah is bijna jarig!! FEESTJE!!!! 

We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal 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!  
Draag best niet je nieuwste kleertjes, want door te ravotten in de bos-
sen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

02/03  Daar zijn vrienden voor! # Jungle Book 

09/03  Jeroen Meus vs. De welpen 

15/03  Supercoole kinderfuif!! Neem al je vriendjes maar 

  mee!!! ( opgelet, dit is een zaterdag)!! 

  @ spuikom ! 

16/03  Geen scouts, jammer!! 

23/03  Zit er een echte ster in jou verborgen?  

  FOSshop om 17h aan het jeugddorp 

30/03  Wat je allemaal niet vindt in het bos.. 

06/04  Wie, wie, wie, wie, wie heeft het gedaan? 

13/04  Welpen zijn echte zandkastelenbouwers!!  

  Neem je schop en je emmer mee!!  

20/04  Koos is boos! 

26/05  Zaterdag!! Opening vaarseizoen!!  

04/05  Helaas geen scouts door het eeuwfeest 
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

11/05  Heb je al gehoord van de zeven? 

18/05  Sporten is gezond! 

25/05  Alles wat je zelf doet,  

  doe je beter.  

 

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt om 14h00 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! 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

02/03  Stormie is verjaard!  

09/03  Woud activiteit  

16/03  Geen vergadering  

23/03  Kokerellen  

  FOSshop om 18h aan de spuikombasis 

30/03  Een tegen allen  

06/04  We gaan op bezoek bij de landscouts! info volgt  

13/04  PLONS 

20/04  DE KIKKER  

26/04  Opening vaarseizoen. Info volgt  

27/04  Geen vergadering 

04/05  Geen vergadering, want Eeuwfeest!  

11/05  Action painting 

  @spuikom 

18/05  Kayak water sporten  

  @ spuikom 

25/05  Een echte kap'tein roeit mee?!  

  @ spuikom 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

02/03  Ostend, the city of dreams 

09/03  Wukke skoon fotootje amaaaai 

15/03  100 MINUTES – YEAHHHHHH BABY 

16/03  Geen scouts, dus blijf maar lekker lang op 100 minutes!  

22/03  Boten te water! Meer info volgt! 

23/03  Zeil je voor het eerst (kei origineel ééé) 

30/03  30 maart, de datum die Gijs nooit meer vergeet… 

06/04  Zeilcursus, hoe overleef je dat? 

07-11/04  ZEILCURSUS STILSTAAND – Iedereen doet mee! Pygo & 

  Mpango zullen er ook zijn! 

13/04   Het ontvangstcomité voor Neptunus opstellen. 

18-20/04   WEEKENDJE YEAHHHH BABY 

26/04  Opening Vaarseizoen (YEAHHHHHH BABY) 

27/04  Geen vergadering, wat sneu :’( 

 

04/05   Normaal gezien hebben jullie al genoeg gefeest tijdens 

  het feestweekend, geen vergadering vandaag dus. 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

11/05  Hoe smeer je de perfecte boterham? 

18/05  Hoe reageer je op een Hollander in een sluis? 

25/05  Hoe ga je om met een zingende Lise aan boord? 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

02/03   paintball 

09/03   winteronderhoud aux bateaux 

16 /03  geen vergadering 

22/03   Zaterdag: boten te water, info volgt 

23/03   Theoriedag Zeilcursussen Stromend, voor de rest: zeil

    technieken.  

  Fosshop om 18u aan de spuikombasis 

23-28 /03 Leefweek Seniors!!! 

30/03   Rond de boeien 

06/04   Battle of the Monteynes 

13 /04  over exact 1 maand is uw liefste leider jarig! 

20 /04  Who the f**** is Nele? 

26/04   Opening vaarseizoen ( een zaterdag  

  , we verwachten jullie om 10u met lunchpakket) 

2-3-4/05 Eeuwfeest! Info volgt 

11/05   Decompressie 

18/05   Cruizen 

25/05   Minigolf! 
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Heb je Tweede Fos Westhinder al toegevoegd als vriend op 

facebook? Zeker doen want hier komen alle foto’s van je 

kleine spruit op en worden er leuke weetjes gedeeld! 

 

https://www.facebook.com/tweede.fos 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts


  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2014 16 

F o t o ’ s  w i n t e r k a m p  2 0 1 3
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F o t o ’ s  w i n t e r k a m p  2 0 1 3  
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Fosshop 

Op  23 maart en 15 juni is er weer een FOSshop. Heb je een 

bepaald tekentje niet, is je das verloren gegaan tijdens een 

van de activiteiten? Dan kan je hier terecht. Telkens om 17u in 

het jeugddorp en om 18u aan de spuikombasis kan je terecht 

voor je aankopen. Er zijn ook T-Shirts en truien beschikbaar en 

je kan ook steeds een voorstel over wat jij een aanrader zou 

vinden in de FOSshop. Hieronder zie je hoe de tekens correct 

op je hemd genaaid moeten worden. Een handige hulp voor  

mama, papa, of jijzelf natuurlijk.  
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De zeehondjes zijn zeer creatief!! Hier een creatie 

van onze kleinsten op kamp 

Ik vind scouts heel leuk en fijn 

Ik wou dat het elke dag scouts zou zijn, 

heel de dag ravotten en spelen. 

Het zijn dagen waar we ons nooit vervelen. 

Het zijn dagen dat we allemaal vriendjes zijn. 

Hoho, wat zou het een mooi wereld zijn. 
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Kleurplaat 
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W o o r d z o e k e r  

Zoek de veertien woorden die te maken hebben met de scouts en 

het honderjarig bestaan: Reunie, honderdjaar, leiding, zeehond-

jes, welpen, aspiranten, eeuwfeest, kinderfuif, juniors, seniors, 

keukenploeg, kamp, verjaardag, oprichting 
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De fiscale attesten staan vanaf nu 

op de site!! 

Aandacht! Aandacht!! 

1 2 3 Spaghetti!!!!!! 

Op zaterdag 5 april organiseert de zeehonden– en wel-

penleiding voor alle zeehondjes en welpen een spaghetti-

avond. Al onze kleinsten zijn welkom samen met hun ou-

ders en broertjes of zusjes. Tijdens deze avond kan je de 

leiding van je kleine spruit wat beter leren kennen en 

wordt er wat uitleg gegeven over het zomerkamp. Zeker 

een aanrader als je kleinste er voor de eerste keer alleen 

op uit trekt. En anders ook!! Meer info over het uur en 

de inschrijving volgt nog, maar zet het alvast in je agen-

da! 
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Al sinds 3 februari zijn de belangrijke blauwe verbindings-

bruggen tussen Bredene en Oostende dicht.  De onder-

houdswerken duren tot 15 mei 2014. 

Hoe raak je dan toch nog op de Spuikombasis vanuit Oosten-

de? 

Fietsers: fietsers en voetgangers kunnen, zoals dat ook 

reeds momenteel het geval is, gebruik maken van de Slij-

kensesteenweg om zich van en naar Oostende te begeven.  

De fietserstunnel onder de spoorweg (ter hoogte van de 

Konterdamkaai) zal worden afgesloten!  Fietsers van en naar 

de wijk Konterdam (Oostende) dienen gebruik te maken van 

de Konterdamkaai, de Graaf de Smet de Naeyerlaan, Demey-

brug en Slijkensesteenweg. 

 

OPGELET!!! 
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Auto: doorgaand verkeer (zie plan 1) van en naar 

Bredene (Sas) kan gebruik maken van de omleiding 

langs de Vergunningenstraat, Sloepenstraat en Ca-

merlinckstraat in Oostende.  Het Sas bereikt men 

vervolgens via de Molendorpkaai of Vaartbleker-

straat.  

Openbaar vervoer: volgt dezelfde omleiding als de 

auto’s. 
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To zeilkamp or not to zeilkamp? 

(Info voor Juniors en Seniors i.v.m. het zomerkamp –  De kampinfo voor 

alle takken volgt in het volgende WH’tje) 

Aangezien we dit jaar met een heus feestjaar zitten, willen we graag met z’n 

allen op kamp. Met de zeehondjes en welpjes op zeilkamp gaan zou mis-

schien wel een leuke uitdaging zijn, maar we kozen er toch voor om met z’n 

allen op landkamp te gaan van 15 tot 25 juli (en iets korter voor de kleinsten) 

in de Hoge Rielen. 

Dit zou dan dus willen zeggen dat juniors en seniors niet op zeilkamp zouden 

kunnen en dat zou ook jammer zijn. Daarom geven we aan juniors en seniors 

de keuze om naast het gewone landkamp ook op zeilkamp te gaan van 3 tot 

13 juli. 

Wat houdt dit praktisch in? 

Juniors en seniors kunnen zich inschrijven voor het zeilkamp. 

Omdat de seniors volgend jaar leiding worden en er niet plaats genoeg is 

voor iedereen in de boten geven we hen eerst de kans om in te 

schrijven. Daarna volgen de juniors. 

Het zeilkamp is een optie, je kunt dus niet enkel meegaan op zeilkamp 

en niet op landkamp. 

Seniors laten voor 31 maart weten aan Ijsvogel (via mail, telefoon of 

“in ‘t echt”) of ze mee willen. Daarna kunnen de juniors zich ook in-

schrijven tot 31 april. 

De echte inschrijving en betaling gebeurt gewoon samen met het land-

kamp in juni (zoals gewoonlijk). 

Als je op beide kampen meegaat, ben je dus bijna een maand weg. 

T o  z e i l k a m p  o r  n o t ?  
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Dit jaar willen we op zomerkamp feest vieren met z’n allen en daar 

horen natuurlijk ook ouders, ex-leiding, comité-leden, … bij. Daarom 

zal er tijdens het weekend van 19 tot 20 juli een groot bezoekweekend 

plaats vinden tijdens het zomerkamp in de Hoge Rielen. 

Op zaterdag zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden zodat de 

ouderen (opnieuw) kunnen ervaren wat echte scoutsen eigenlijk alle-

maal doen. ’s Avonds zal er een groot kampvuur zijn. Op zondagoch-

tend nog een kleine activiteit en de rest van de zondag zal een klassie-

ke bezoekdag zijn.  

Op zaterdag is het dus niet de bedoeling dat je met je eventuele kin-

deren activiteiten zult doen. Op zondag gaat de bezoekdag gewoon 

door zoals gewoonlijk en dan gaat alle aandacht naar hen. Zondag 20 

juli gaan de zeehondjes en welpjes overigens naar huis en worden ze 

opgehaald door hun ouders. 

Praktisch: 

Wanneer? 19 juli om 9u tot 20 juli in de vroege avond 

Waar? De Hoge Rielen: Molenstraat 62, 2460 Lichtaart 

Prijs? 20€ 

Voor wie? Alle ouders, ex-leiding, comité-leden, … 

Slapen? In eigen tent. 

Hoe inschrijven? Stuur een mailtje naar ijsvogel@seascouts.be 

met de namen van de mensen die meegaan. 

Enkele weken voor het kamp ontvang je dan een mail met meer 

praktische info. 

Bezoekweekend  XL  

mailto:ijsvogel@seascouts.be
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Let op! 

De gewone bezoekdag op zondag 20 juli gaat gewoon door.  

De plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in! 

Kleine broertjes en zusjes zijn welkom op de gewone bezoek-

dag, maar op zaterdag zullen de activiteiten gericht zijn op 

volwassenen. 
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                 ACTIVITEITEN   

       2014   
 

 

4/1/2014 Nieuwjaarsreceptie  
Receptie op het stadhuis van Oostende met een uiteenzetting over de  

geschiedenis van 100 jaar sea-scouts door Evert de Pauw. 

1/3/2014 Mega-Reünie  
Een grootse reünie te Walrave voor alle leden en oud-leden ter ere van 

ons 100 jaar bestaan! 

15/3/2014 Kinderfuif 
Feest voor de allerkleinsten! 

15/3/2014 Scoutsfuif  

26/4/2014 Opening vaarseizoen  
Het vaarseizoen wordt voor open verklaard met zoals gewoonlijk een  

gezellige BBQ. 

3-4/5/2014 Eeuwfeest met centuryfuif 
Groot feestweekend dat doorgaat op t’ Einlandje. Alle jongeren en jeugd-

bewegingen zijn welkom. 

19-20/7/14 Kampbezoekweekend  
Dit jaar kunnen de ouders en ook op tweedaagse  

bezoekdag komen op 19 & 20 juli in de Hoge Rielen. 

November 2014 Herfstfeest 
We herbeleven het feestjaar met een diashow. 

          Meer info op:  

 www.100jaarseascouts.be 
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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: Sien De pauw 

 Functie: Senior   

 Totemnaam:     

 Berekende Kraanvogel 

 

 

 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Ik keek op naar iedereen die ouder was dan mij, ik wilde snel 

groot worden. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Scouting is geweldig, ik ben Baden Powell eeuwig dankbaar. Je 

beleeft er fantastische ervaringen en maakt er vrienden voor het 

leven. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Clown, ik wilde mensen gelukkig maken en aan het lachebren-

gen. Dat is toch wat ik zei toen een journalist van de Zeewacht 

dat kwam vragen in de 2de kleuterklas. 

 

Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn?  

Dat ik elke taal kon spreken! 

Wat frustreert jou het meest?  

Me machteloos voelen, als ik tegen de wind in moet fietsen of als 

ik tot het besef kom dat ik mensen niet kan helpen. 
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    W I E  I S  W I E ?  

 

Wat vind je belangrijk un het leven?  

Liefde, vriendschap. Vrienden en familie, mensen die om je ge-

ven. 

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

zou je dan een reis maken? Naar de toekomst, ik ben zeer onge-

duldig. Ik ben nieuwsgierig naar wat me nog allemaal te wachten 

staat. 

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

wat zou dat dan zijn? Mijn Nijn, een knuffeltje die als sinds mijn 

geboorte bij mij slaapt en die ondertussen tot op de draad ver-

sleten is. 

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

Naar Afrika, daar ben ik eens geweest en de cultuur en het leven 

daar intrigeert me erg. Ook Zuid-Amerika staat nog op mijn lijst-

je, of India. Culturen die ontzettend veel verschillen van die van 

ons trekken mijn aandacht. 

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

waarom?Het boek Post voor mevrouw Bromley van Stefan Brijs 

zal me altijd bijblijven. Het gaat over de eerste wereldoorlog en is 

zeer aangrijpend. 

Wat is je favoriete motto?  ’t Leven is gin crèmekarre! 
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 
 

De Kraanvogel is een vogel die broedt in hoog-

veenmoerassen en die in het oosten van de Lage 

Landen wordt waargenomen  als doortrekker. De 

kraanvogel heeft een spanwijdte van 2 tot 2,3 

meter waardoor de vlucht majestueus van aan-

blik is   

Kraanvogels zijn actieve vogels die zeer opvallen 

door hun balts en dans waarmee ze zelfs luid-

ruchtig naar elkaar roepen. Vooral in het voorjaar 

wanneer wat oudere vogels hun broeddrift to-

nen, is hun dans bijzonder mooi: tijdens de dans 

springen de beide vogels met uitgestrekte vleu-

gels om elkaar heen en springen soms enkele me-

ters hoog.  
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H É , W I S T  J E  D A T …   

We nog steeds op zoek 

zijn naar sponsors? 

Vraag dus zeker naar 

info bij de eenheidslei-

ding! 

 
Slapen op een platform  ook moet 

kunnen!  

De keukenploeg 

weer uitermate 

zijn best heeft 

gedaan op winter-

kamp? 

De nieuwe 

locatie van 

het winter-

kamp super 

was?  

De aspiranten 

de MAX zijn?! 

 

Ons honderdjarig 

bestaan al goed ge-

start is met een fan-

tastische receptie? 

Opa Monteyne ook gespon-

sord heeft voor ons honderdja-

rig bestaan?? Een dikke mer-

ci!! 

We ook te vinden 

zijn op facebook: 

https://

www.facebook.com/

tweede.fos? 

Ons mooie logo 

voor het hon-

derdjarig bestaan 

gemaakt is door 

Kaaiman?? Dikke 

adjidji!  

Er nog steeds elke eerste 

vrijdag van de maand open 

bar is om 20u? Iedereen is 

welkom aan de spuikomba-

sis!  

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts


  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2014 39 

 

01/03  Mega Reünie  

15/03  100 Minutes Party 

15/03  Kinderfuif 

22/03  Boten te water 

23/03  Fosshop 

7-11/04  Zeilcursus Stilstaand 

13-18/04  Zeilcursus Stromend 

26/04  Opening vaarseizoen 

2-3-4/05  Eeuwfeest 

15/06  Fosshop 

3-13/07  Optioneel zeilkamp 

15-20/07  Zomerkamp zeehondjes en 

   welpen 

15-25/07  Zomerkamp aspi’s, juniors,  

   seniors 

19-20/07  Bezoekweekend XL 

20/07  Bezoekdag 

Agenda : 

 




