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Dag Scoutsvrienden, 

 

Het feestjaar 2014 hebben we met een gerust hart achter ons kun-
nen laten. Het was alles wat we hebben kunnen dromen: een spette-
rende nieuwjaarsreceptie, twee (!) edities van 100 Minutes, een ge-
weldig Bezoekweekend XL, een standje op Oostende voor Anker, de 
gezellige reünie te Walrave en ga zo maar door. We hebben genoeg 
om handen gehad, maar dat wil niet zeggen dat we dit jaar op onze 
lauweren gaan rusten. 

 

De komende maanden staan alweer heel wat activiteiten gepland. 
Te beginnen met een allereerste editie van een Quizavond gekop-
peld aan een Hoger/Lagerwalavond op 21 maart. Meer info kun je 
verder in het WH’tje of op Facebook vinden. In april is er dan weer 
traditiegetrouw het Opening Vaarseizoen, maar ook de zeehonden- 
en welpenleiding organiseert een spaghettiavond en eind mei tonen 
we nog eens wie de beste vlottenbouwers zijn tijdens de Dag van 
het Park. 
Kortom, activiteiten genoeg. 

 

Ondertussen beginnen ook al de eerste voorbereidingen voor het 
zomerkamp. Dit jaar gaan we niet naar het vertrouwde Scoutscen-
trum in Veere, maar kiezen we wat exotischere oorden aan de ande-
re kant van het Veerse Meer in Kamperland!   

 

We zijn 100 jaar lang een eenheid geweest die op een enorme ach-
terban kon rekenen en steeds steun kreeg en gaf in moeilijke tijden. 
We mogen dan ook blij zijn dat we in dit 101

ste
 jaar enkel positieve 

vooruitzichten hebben! 

 

Veel scoutsgroeten, 

Wulp en Ijsvogel 

Ps: Verlies ook de koekjesactie niet uit het oog ;) ! 

Editoraaltje 
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2e FOS presenteert: Quizavond met aansluitend Hoger– 

en Lagerwalavond!!! 

Meer info: zie facebookpagina Tweede Fos Westhinder. 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

1/03  De meisjes tegen de jongens of de jongens tegen de 
   meisjes??? 

8/03  De seniors op bezoek! 

15/03  Hey you, tjoeke tjoe, tiramisu,  weet jij hoe het verder 
   gaat? 

22/03  Hmm op safari door het bos, kan dat? 

29/03  Geen scouts, leidersweekend 

04/04  (OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG) 
  De Zeehonden op bezoek bij de Zeehondjes in het  
  Sealife Blankenberge. 
  Om 10u stipt verzamelen we aan het de tramhaltes  
  bij het station in perfect uniform. 
  Meebrengen: Lunchpakket, 5 euro in een envelop 
  met naam op. 

15/04  Ken jij al het verschil tussen Epatka en Kotick?  

19/04  Chickie is triestig, troost jij haar? 

25/04  (OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG) 
  De boten terug zijn terug in het water en dit is een  
  reden tot feest :)!OPENING VAARSEIZOEN (info  
  volgt) 

02/05   In mei leggen alle vogels een,,,,? 

   10/05  Zeevang is felix!!!!!!!!! 

   16/05  Spaghetti-avond (info Pg. 18  
     Inschrijven  noodzakelijk) 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2015 7 

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

17/05  Quiser de Quiz, wie is hier de slimste kabouter van  
  het kabouterbos? 

31/05  De zeehonden op dag van het park. Inschrijvingen  
  Zomerkamp vanaf 17u, info volgt 

 

We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal in het Jeugd-
dorp, 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  

1/03  Wie niet sterk is, moet slim zijn. Baloe weet er al-
les  van! 

8/03  1, 2, 3… wie niet weg is, is gezien!  

15/03 Raksha heeft een nachtmerrie gehad, de jungle 
stond namelijk in brand.  

22/03  Horen, zien en zwijgen  

29/03  Geen scouts, de leiding is op leidersweekend 

5/04  Bagheera kan haar goed verstoppen, wie vindt 
haar?  

12/04  Wie is de slimste welp in de jungle?  

19/04  Iedere welp heeft de juiste technieken nodig( 

25/04 OPEGELET DIT IS EEN ZATERDAG, de boten 
zijn terug in het water dus laten we dat vieren, ope-
ning vaarseizoen! Meer informatie volgt 

3/05 Hathi is bang van spinnen 

10/05 Raksha is de beste in het bouwen van een kamp 

 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2015 9 

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 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! 

16/05 De welpenleiding kan zeer goed koken! Spaghetti-avond 
(inschrijving noodzakelijk, meer informatie op p. 18 

17/05  Akela wilt de hele wereld veroveren, helpen jullie haar?  

24/05  De welpen verlaten het bos om de stad te verkennen.  

31/05 Dag van het park, we gaan supporteren voor de andere takken 
op de vlottentocht (Vanaf17inschrijvingen zomerkamp in het 
  jeugddorp. Meer info volgt) 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

28/02-01/03  Samen gezellig op weekendje met onze  

    aspirantjes. (weekendje) 

 

08/03  Groen groen grasje. (bosspel) 

15/03  Running wild. (bosspel) 

22/03  Wat is een fender weer? (vanaf nu is de  

  vergadering weer aan de spuikombasis) 

29/03  Geen vergadering (leidersweekend) 

05/04  Plons, water is nat. (roeispel) 

12/04  Smakelijk eh!(kokkerellen) 

19/04  Laten we nog eens zien wat we kunnen met 

  die roeiriemen.  

25/04  Opening vaarseizoen. Dit is een zaterdag!!!

26/04  Geen vergadering 

01-03/05  Blauwe  wimpel. Info volgt nog.  

10/05  I know what you did last summer.  

17/05  Met wat moeten we nu roeien?   

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

We verzamelen vanaf 22 maart steeds aan de spuikomba-
sis. Breng ALTIJD reservekledij en een handdoek mee. Na 
opening vaarseizoen dragen we steeds een KORTE zwarte 

of blauwe broek.  

24/05  Sport op z’n best, dat is watersport 

31/05  Vlotten bouwen. En we doen ons best, want we 

  gaan winnen van de  KSA!!!!!!!! (Jeugddorp) 

  Inschrijvingen Zomerkamp in het jeugddorp vanaf 

  17u (meer info volgt) 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

1/03   Stormvogel is jarig!! 

8/3   Werken aan de boten 

15/3   Pannenkoeken zonder deeg? 

21/3   Boten in het water (info volgt) 

22/3   Sailing for the first 

29/3   De leiding is op bezinning (geen scouts) 

4/4   Rommelmarkt op het Hazegras (info volgt)  

5/4   Morgen op stilstaand?????????? 

6-10/4  Zeilcursus stilstaandwater @Brugge 

12/4   Fender? 

19/4   Wuk ZUNDAG? 

25/4   Openienge vant voarseizoenn 

26/4   Geen scouts 

1-3/5   Blauwe wimpel (zie verder) 

10/5   Søndag! 

  17/5   Tleevn éja 

   22-24/5  We gaan op weekend! Info volgt 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

31/5   Dag van het Park @Jeugddorp (info volgt) Inschrijving 

  voor zomerlamp vanaf 17u 

Als er gewerkt wordt aan de boten neem je best vuile 

werkkleren/overall mee naar de spuikom. Deze kunnen nu 

eenmaal van de nodige verf en stof voorzien worden. 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

01/03  The first big step 

07/03  Senior City Explorer! Meer info volgt  

08/03  The second big step 

15/03  Derde moduleweekend “Scouting” 

21/03  Boten uit het water – 9u ad basis. Meer info  
  volgt  

21/03  QUIZ+LAGER&HOGERWALAVOND  

22/03  Segeln Sie erstmals – Rammstein 

29/03  Geen vergadering, de leiding is op   
  leidersweekend. Doe maar wat schoolwerk. 

05/04  Manoeuvres oefenen voor de komende   
  zeilcursus 

06-10/04 ZEILCURSUS STILSTAAND 

12/04  “Wat hebben jullie deze week geleerd” – P.  
  Huisentrut 

13-17/04 ZEILCURSUS STROMEND 

19/04  “Wat de f**k hebben jullie deze week   
  uitgeflikkerd” – S. Herman 

25/04  Opening Vaarseizoen – BBQ & FEESTEN  
  & DANSEN & GEHEIMEN VERTELLEN  
26/04  Geen vergadering – thuis schamen om de  
  geheimen die je verteld hebt 
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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 

01-03/05  BL-BL-BLAUWE WIMPEL!! SENIORS N-   
  TEAM 

10/05  Zeilen en verdere variaties op deze watersport. 

17/05  De seniorkas, hoe ziet die er uit? Zit er genoeg in? 

24/05  Waar is Wally op locatie. (In Walibi hehehehehe) 

31/05  Dagsj vn ’t parksj me me keppe (ly 4 ever) en me   

  moatn (bro’s for live) 

  Inschrijving zomerkamp vanaf 17u aan het jeugddorp. 

  Meer info volgt. 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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Aandacht! Aandacht! Heb je je lidgeld al betaald? Als 

dit niet zo is, dan ben je niet verzekerd.Zorg dus dat 

dit zeker in orde komt.  Het lidgeld bedraagt €47 en 

kan gestort worden op het rekeningnummer BE95 

0013 4174 8658  

Belangrijk!!!!! 

Op  31 mei kunnen jullie kleine spruiten ingeschre-

ven worden voor het zomerkamp.  Over zomer-

kamp staat nog geen info in dit boekje, maar de 

nodige informatie zal zeker meegedeeld worden 

voor het inschrijfmoment. Geen zorgen dus. Om al 

een tipje van de sluier te lichten, het kamp gaat 

door van 6 tot 16 juli, voor welpen een zeehonden 

slechts tot 12 juli. Het kamp gaat door te Kamper-

land, aan het Veerse meer.  

Hopelijk ga je ook mee!!!! 
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Nog steeds verkrijgbaar!!! 
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Blauwe wimpel 2015 

Van 1 tot 3 mei gaan we opnieuw op Blauwe 

Wimpel. Dit jaar gaat de Blauwe Wimpel door in 

Jambes (dicht bij Namen). Alle Aspiranten, Juni-

ors en Seniors kunnen mee. 

De Blauwe Wimpel staat namelijk voor een wed-

strijd tussen Belgische sea-scouts van verschil-

lende leeftijden. Samen strijden we dat weekend 

voor de ‘Blauwe Wimpel’! Het is dus zeker en 

vast de moeite om dat weekend vrij te houden. 

Jullie krijgen weldra meer info over het hoe, waar 

en wanneer en over de inschrijvingen. 
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Hoe kies ik de juiste 

zeilkledij? 

Zeilkledij beschermt de jonge en oude Sea-Scouts tegen de ongemakken 

van het zeilen: wind, regen, kou en opspattende water. 

Warm en droog blijven zijn belangrijk op zeiltrips. 

Ik bespreek hier een aantal aspecten die je best in het achterhoofd houdt bij 

de aankoop van zeilkledij. 

Materialen 

Het materiaal is bepalend voor de waterdichtheid, duurzaamheid, gewicht 

en…de prijs! Ik bespreek bondig de gangbare stoffen die gebruikt worden 

voor waterdichte zeilpakken: 

-PVC: Oerdegelijk, onverwoestbaar, 100% waterdicht en zeer goedkoop; 

PVC is eigenlijk een soort plastic.  

Maar helaas is PVC niet ademend. Je zal nogal snel de binnenkant van je 

pak natzweten. Het is dus niet echt comfortabel, 

En omdat PVC nogal stug is, kan je bijna enkel nog bewegen als een robot-

je, niet ideaal te zeilen dus. 

-Coating: Bij coating wordt een laag polymeren (vaak polyurethaan) aange-

bracht op stof (vaak katoen). Zo wordt de onderlaag waterdicht gemaakt. 

Het is net als een toost volsmeren met boter om de gaatjes te vullen. 

Het is gedeeltelijk ademend en goed waterdicht…als het nieuw is. 

Na verloop van tijd opstaan er opening in de coating die water toelaat. 

-Membranen: Deze zijn stoffen die worden verwerkt in buitensportkledij. De-

ze stoffen laten water naar buiten, maar laten geen water binnen! Dat bete-

kent dat je zweet (en dus ook zweetgeur) wordt afgevoerd. Ze houden ook 

de wind tegen. Dit zijn ideale stoffen voor alle buitensport. 
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-Gore-tex of Nova-Dry zijn bekende merknamen van dergelijke 

membranen. Kledingmerken gebruiken deze membranen in hun 

kleding om ze waterdicht. 

-Gore-Tex is een merknaam, heel veel klediingmerken gebruiken 

dit membraan. Alle producten waar Gore-Tex inzitten worden ge-

test door Gore-Tex zelf. Dus als je iets koopt waar Gore-Tex in 

gebruikt is dan weet dat het kwaliteit is. Nadeel is het prijskaartje 

natuurlijk.  

-Nova-Dry is het merk van Decathlon, het is goedkoper dan Gore-

Tex en zou naar verluidt ietsje inboeten aan kwaliteit. Maar voor 

Sea-Scouting de beste optie lijkt me. 

Salopette of één stuk? 

Er zijn in de handel zeil-

pakken te vinden uit één 

stuk. 

In zeer slecht weer zijn ze 

gemakkelijk, wanter kan 

geen wind of water tus-

sen broek en jas kruipen. 

Een groot nadeel is dat 

ze zeer veel plaats inne-

men en je kunt niet kiezen om enkel je zeiljas aan te doen in de 

regen van de tent naar het toilet te lopen. 

Sea-Scouts zijn het best gebaat bij 

een hoge zeilbroek met bretellen en 

een aparte zeiljas. Bij een koude 

wind is het dan vaak handig om enkel 

je zeilbroek aan te doen, dan zit je 

jas niet in de weg om de zeilen te 

hanteren. 
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Comfort 

Denk aan je comfort in de winkel, je zult er dankbaar voor zijn als je zit op 

te kruisen in wind en regen op zeilkamp! 

-Zorg dat je mouwen kunt afsluiten, zodat er geen water langs je armen 

omhoog kruipt. Zelfde gaat op voor de broekspijpen. 

Opdezelfde reden is het belangrijk dat je de onderste rand van de jas kan 

dichtrijgen. 

-Zorg voor een hoge warme kraag die je goed kan afsluiten voor je ge-

zicht. 

-Zorg dat je een goede kap hebt, die het water afvoert en meebeweegt 

met je hoofd. 

-Ook handig zijn warme steekzakken op de buik om handen warm te hou-

den als je even niets doet terwijl de leiding niet kijkt (uitzonderlijke situa-

tie). 

-Check ook of je zeiljas een voering heeft, zonet zul je deze best gebrui-

ken samen met een pull. 

Veiligheid 

Een veilige zeiljas heeft reflecterende inzetstukken die je zichtbaarheid 

verhogen. 

Een kap met een felle kleur helpt daarbij ook natuurlijk. 

Met een zeiljas kan je niet zogoed zwemmen, zorg dus dat je je reddings-

vest nog kan aandoen boven je zeiljas! 

Onderhoud 

Tijdens de zeiltocht komt er veel zout water over je zeilpak, het water 

loopt er wel af, maar het zout blijft. 

De achtergebleven zoutkristallen maken minuscule sneetjes in je zeilpak. 

Na een zeilkamp spoel je dus best je zeilpak langs buiten even af met 

leidingwater. 

Laat je zeilpak goed uitdrogen voor je het opbergt. 

Je zeilpak kan niet goed tegen de overdreven warmte en ronddraaien in 

een wasmachine, laat staan de droogtrommel. 

Als je pak echt vuil is, was je het best met de hand. 
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Zeilschoeisel 

Voor zeilschoeisel zijn volgende zaken belangrijk: 

-Sneldrogend of waterdicht 

-Geven goede grip op het natte dek (zolen met veel dunne rib-

bels) 

-Laten geen zwarte strepen op een wit polyester dek 

Er zijn verschillende strategieën: 

-Laat-maar-komen-methode: Daarbij draagt de dappere Sea-

Scout stevige buitensportsandalen zonder kousen, in de volks-

mond wordt verwezen naar ’Teva’s'. De voeten worden hierbij 

nat, maar door de goede sandalen behouden ze hun grip. En 

sandalen zijn snel droog, bovendien kan je ze blijven dragen bij 

zonneschijn! Enig nadeel zijn de rode, ongevoelige wintertenen 

na de storm*. Bekende gebruikers van deze methode: Stormvo-

gel, Ijsvogel en andere dapperen. 

-Casual-cool-niets-aan-de-hand-methode: Deze Sea-Scouts zijn 

gebaat bij goed weer, want bij slecht weer dragen zij dezelfde 

schoenen als anders. Vaak gaat het over katoenen sportschoe-

nen. Katoen slorpt vocht op (handdoeken zijn nl. ook van katoen 

om goede reden). Deze schoenen zijn snel nat en drogen moei-

lijk. Gelukkig hebben de gebruikers er vaak meerdere paren bij. 

Bekende gebruikers van deze methode: Mpango. 

-Fort-Napoleon-methode: Deze Scouts houden hun voeten on-

toegankelijk voor water; zelfs een leger komt er niet in ! Zij dra-

gen zeilbotten tot kuithoogte. Zeilbotten zijn er in prijsklasses 

van 30 tot 300 EUR. Je voeten blijven gegarandeerd droog, 

maar ze nemen veel plaats in. En als je ze veel droogt nemen ze 

fabelachtige kaasgeurvariaties in zich. Bekende gebruikers van 

deze methode: Maraboe. 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2015 24 
 

Ze-Sitting-on-the dock-of-a-bay-methode: Stijlvol, tijdloos, draagbaar 

van voordek tot frietkot tot receptie: Docksides ! Ook wel 

'bootschoenen' genaamd, zijn gemaakt van leer of sneldrogende stof 

en zijn speciaal gemaakt voor zeilers. Ze geven goede grip op het natte 

dek. Je vindt ze in prijsklasse tussen 40 en 200 EUR. Bekende gebrui-

kers van deze methode: Varaan, Rob, Pygo, Maraboe en zowat alle 

oudere mannen in bruine kroegen. 

*Het is niet de eerste keer dat we diepgevroren tenen amputeren op 

zeilkamp (aha ! , daarom is die bijl mee in de kookkoffer…). 

Veel zeilplezier, 

Zelfzekere Maraboe 

Heb je zelf nog vragen over een scoutskwestie of 

zou je graag wat meer info willen over een bepaald 

onderwerp? Laat het ons dan zeker weten en stuur 

een mailtje naar hermelijn@seascouts.be OF mara-

boe@seascouts.be 
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Eenheids-

schaatsen 2015 
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Zoals elk jaar gaat ook dit jaar de zeilcursus door in Brugge. Tijdens de zeilcursus 
kun je als beginner de eerste stappen in de zeilboot leren. Als gevorderde leer je 
zelfstandig een boot te besturen! 

 

Wanneer: Van maandag 6  april om 10u tot vrijdag 10 april om 17u. 

 

Wie  Iedereen die wil leren zeilen vanaf 12 jaar! 

 

Waar:  Op de Nautische Basis van de 11
de

-22
ste

 FOS De Boekaniers, 
Lodewijk Coiseaukaai 11d, 8000 Brugge 

 

Prijs: 85€ voor de volledige week (excl. cursusboek). 

 

Inschrijven Voor 20 maart door 85€ te storten op het rekeningnummer van 
de eenheid (xxx) met vermelding ‘naam + beginners/gevorderden’. 
Daarnaast stuur je een mailtje naar ijsvogel@seascouts.be met je 
naam, geboortedatum, vegi/vlees en een medische fiche. 

 

Cursusboek Het cursusboek voor Zeilcursus Stilstaand is hetzelfde als voor Roei-
cursus Stilstaand. Heb je nog geen exemplaar?  

 

Meebrengen:  Lunchpakket voor maandagmiddag, reddingsvest, bootssloffen, 
zwemgrief, slaapgerief met extra deken, wasgrief, schrijfgerief, zeil/
regen kledij, eetgerief, voldoende warme kledij en reservekledij FOS-
cursusboek, zakgeld, knopentouwtje. 

 

 

Zeilcursus Stromend: De inschrijvingen voor Zeilcursus Stromend zijn 
reeds afgesloten. Zij die ingeschreven zijn, zullen via mail de nodige informatie 
krijgen! 

Zeilcursus 

mailto:ijsvogel@seascouts.be
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Gelieve deze informatie zo correct mogelijk in te vullen en te bezor-
gen aan je leiding voor de start van de cursus. Deze informatie is 
vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de hoofdinstructeurs en 
eigen instructeur.   

Vergeet je SIS-KAART niet op de cursus!!! 

 

PERSOONSGEGEVENS: 

 

Naam en voornaam :
…………………………………………………………………………… 

Eenheid : 
……………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: 
…………/………………………/………………………………………….. 

Adres:
…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon of Gsm-nummer:
……………………………………………………………….. 

Emailadres :……………………………………………………………………………………… 

VEGETARIER   JA   /   NEEN (te omcirkelen).      

 

MEDISCHE GEGEVENS: 

Wie contacteren we bij een noodgeval, indien u zelf niet aanwezig 
bent?  

Naam: ………………………………………………….. Tel.nr.
……………………………….…. 

 

Mag u zoon/ dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?  

 

Sport en spel         0 Ja  0 neen  

INDIVIDUELE MEDISCHE FICHE ZEILCURSUS 2014 
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Zwemmen                  0 Ja  0 neen  

                  

 

Zijn er bijzondere aandachtspunten waarmee we rekening moeten 
houden  

 

0 Bedwateren  0 Vlug moe   0 Autisme   

0 ADHD   0 Dyslexie      

0 Concentratiestoornis  

0 Luizen   0 Andere: ………………………………………………….. 

 

Zijn er ziektes te melden?  

 

0 Astma  0 Suikerziekte 0 Epilepsie  0 Hooikoorts 0 Ande-
re:  

 

Moet men geneesmiddelen innemen? Dewelke? Wanneer? Dose-
ring?  

    
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is u kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, (zonne)
crème, bepaalde voedingsstoffen?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Werd men gevaccineerd tegen tetanus (klem)?  

0 Neen   0 Ja, wanneer ……………………… 

Geeft u de toestemming om bij hoogdringendheid aan uw kind vrij 
verkrijgbare medicatie of pijnstilling toe te dienen?    

  0 Ja       0 neen 

 

Datum :……/………/………  Handtekening van de  ouders:
……………………………… 
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Binnenkort laten we de boten opnieuw 

te water en dat wordt traditiegetrouw 

gevierd met een Opening vaarseizoen. 

Op 25 april, dit is een zaterdag, zijn 

scouts, vrienden en familie welkom 

voor een drankje, een barbecue en veel 

vaarplezier. Een uitnodiging volgt 

nog. Hopelijk tot dan!!! 

Opening vaarseizoen 
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Winterkamp 2014 
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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:  Margaux Van 

Nuffel 

Functie:  Zeehondenleiding 

Totemnaam:  Speelse Collar 

Naar wie keek je het meest 

op als kind?  

Naar mijn nicht. Ze was altijd heel mooi gekleed  

Wat betekent scouting voor jou? 

Heel veel. Je amuseert je er te pletter!  

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Dokter 

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

Dat ik voor de rest van mijn leven wensen mag doen 

Wat frustreert jou het meest?  

 Roddels 
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

Familie 

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

waar zou je dan een reis maken?  

De Middeleeuwen 

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

redden, wat zou dat dan zijn?  

De familiefoto’s 

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

gaan?  

New York! Dat is mijn absolute droomreis. Of Australië 

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer ver-

geten en waarom? 

The impossible, een erg pakkend verhaal!  

Wat is je favoriete motto?   

YOLO (You only live once) 
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 

  
 

Collar 

De collar, ook bekend als vlindervis,is een  sierlijke 

vis van maximaal 10 cm lang, 50 gram zwaar en 

grijsbruin gekleurd, met een donkerbruine tot zwar-

te tekening op lijf en vinnen. Ze vallen erg op door 

de twee vergrote borstvinnen, die aan een vlinder 

doen denken, wat hun naam verklaart. De vlindervis 

is een gespecialiseerde oppervlaktejager. Zijn bek is 

goed aangepast om kleine prooien aan het oppervlak 

van het water te vangen. Dit zijn meestal insecten 

en soms kleine vissen. Als hij genoeg snelheid in het 

water opbouwt kan deze vis een kleine afstand bo-

ven het wateroppervlak springen en een stukje 

'zweven'. Hierdoor kunnen ze soms ontsnappen aan 

een aanvaller.  
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H É , W I S T  J E  D A T …   

Er nieuwe truien van de 

eenheid verkrijgbaar 

zijn in de FOSshop?  

De welpen en Zee-

hondjes weer een 

spaghetti-avond 

organiseren?  

De seniors een leefweek ge-

daan hebben en het ongelofe-

lijk tof vonden?  

Het eten weer 

overheerlijk 

was op winter-

kamp?  

Wie behangwerk 

heeft altijd terecht 

kan bij Narwal en 

Castor?  

De seniors 

meededen 

aan de nieuw-

jaarsduik?  

We een heuse 

quizavond organi-

seren op 21 

maart?  

Dat Ara, Karen en Bever clo-

ser zijn dan aanvankelijk 

aangenomen?  
Mpango zeer 

blij is met zijn 

foto samen 

met Nele en 

KellyCasier?  

Varaan de voorbije jaren 

een fantastische voorzitter 

was van het comité??  

 

De seniors 

een mid-

dag mee-

hielpen in 

het rust-

huis?  

Dat er soms tévéél licht 

is in de botenloods. En 

soms te weinig? 

Het kamp 

fantastisch 

was? 

De strijd voor facebook-

moeder van het jaar hevi-

ger is dan ooit?  

Capibara de 

nieuwe pen-

ningmeester 

is van het 

comité. We 

zwaaien ook 

Wasbeer uit 

en geven hem 

een dikke 

adjiji.  

De cara-

van als-

maar 

mooier 

wordt?  

We dit jaar op kamp gaan naar een 

nieuwe locatie? Spannend!!! 
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aan de nieuw-

 

28/02/-01/03 Weekendje aspiranten 

22/03 FOSshop 

06-10/04 Zeilcursus stilstaand 

13-17/04 Zeilcursus stromend 

25/04 Opening Vaarseizoen 

1-3/05 Blauwe wimpel (aspi’s, juniors en  

  seniors) 

16/05 Spaghetti-avond welpen en   

  Zeehondjes 

31/05 Dag van het park 

28/06 FOSshop: laatste keer voor   

  zomerkamp!!!!!!! 

06-16/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Aspiranten, Juniors en Seniors) 

06-12/07 Zomerkamp te Kamperland   

  (Welpen en Zeehonden) 

12/07 Bezoekdag Zomerkamp 



Eenheidsleiding: 
 
Lise Keirens (Wulp) 
Honoré Borgersstraat 
33  
8400 Oostende  
0495 70 46 94 
Wulp@seascouts.be 
 
Anke Sabbe (IJsvogel) 
Steenbakkersstraat 119 
8400 Oostende 
0499154550 
Ijsvogel@seascouts.be 

Fos Shop: 

 Annik Cools  

(0479 451586) of   

Rudi Heusequin 

(0473 416263) 

ZEEHONDJES 
 
Amber Monteyne
(Matkah) 
0468157824 
Plevier@seascouts.be 
 
Manon Van Nuffel 
(Kotick) 
0495574530  
Ibis@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Epathka) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Zeevang) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Carmen Monteyne 
(Chickie) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 

ASPIRANTEN: 
 
Hannes Bossuyt (Bever) 
0497689298 
Bever@seascouts.be 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.be 
 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 
 
Jelle Maseman (Narwal) 
0484926109 
Narwal@Seascouts.be 

JUNIORS: 
 
Tim Vankerschaver 
(Pygo) 
0497/05495 
Pygo@seascouts.be 
 
Arne keirens 
(Stormvogel) 
0496911289 
Stormvogel@seascouts.be 

 
Trixie Verhoeven 
(Jariboe) 
0493620163 
Jariboe@seascouts.be 

WELPEN: 
 
Sara Deschacht 
(Akela) 
0476234072 
Stern@Seascouts.be 
 
Joppe Dehandschutter 
(Baloe)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Hathi) 

0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Raksha) 

0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Sien De pauw
(Bagheera) 
0488087781  
Kraanvo-
gel@seascouts.be 
 
Karen Hoorne (Kaa) 
0487613709  
Karen@seascouts.be 

Voorzitter Comité 
David Monteyne 
(Varaan) 
0473557500 
Varaan@Seascouts.be 

SENIORS 

Jef Depret (Mpango) 
0496892765 
Mpango@seascouts.be 
 

Bart van de Velde
(Maraboe) 
048499.09.30 
Maraboe@seascouts.be 


