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Het Westhindertje is een publicatie van de 2de FOS Westhinder Sea-
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beschikking voor al haar leden en ereleden. 
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Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

De zomer zit er bijna op, maar niet getreurd. September 
betekent ook een nieuw scoutsjaar! En de leiding heeft 
er dit jaar opnieuw superveel zin in!  

We beginnen dit scoutsjaar met groot nieuws. Doordat 
onze eenheid alsmaar blijft groeien, hebben wij besloten 
een nieuwe tak op te richten. We nemen de oudste 
Welpen en de jongste Aspiranten samen en vormen met 
hen de Wolven. Op die manier hopen we meer 
activiteiten te kunnen doen die specifiek gericht zijn op 
hun leeftijd. Wat de Wolven dan precies zullen doen, kan 
je zien verder in dit boekje. Indien je vragen hebt, kan je 
steeds terecht bij de eenheidsleiding of de 
Wolvenleiding.  

We beginnen het jaar dus al meteen met een uitdaging. 
En er volgen nog uitdagingen. Zo organiseren we in 
oktober opnieuw de roeicursus stilstaand voor alle 
eenheden van Vloot. Daarnaast staat ook de zevende (!) 
editie van 100 Minutes voor de deur op 26 oktober. We 
mikken daarbij op meer dan 1000 bezoekers, dus een 

Editoriaaltje 
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Dit jaar komt er ook een nieuwe activiteit op de 
kalender. We besloten om het oude ‘Herfstfeest’ 
in een nieuw jasje te steken en organiseren 
daarom op 16 november ‘Sluiting Vaarseizoen’, 
een gezellige markt met verschillende kraampjes 
waar je kan eten, drinken, kopen en spelen. Bij 
deze zijn jullie allen uitgenodigd.  

Kortom, een heleboel om naar uit te kijken. Blader 
snel verder in dit boekje om alles te ontdekken! 

 

Een stevige linker 

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

01/09 Overgang! Zeehonden van het jaar 2011 

  worden om 10u verwacht in het   

  Jeugddorp met lunchpakket. Andere  

  zeehondjes moeten er pas om 14u zijn. 

08/09 Startdag! De zeehondjes worden   

  verwacht aan de spuikom om 14u. 

15/09 Welke beestjes zitten er zo in dat bosje?  

22/09 Weten jullie al wie Matkah is? 

29/09 Geen scouts, de leiding is op    

  Saamdagen.  

06/10 Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw,  

  zeehondjes kom maar gauw.  

13/10 Hihi haha ik stond erbij en ik keek   

  ernaar.  

20/10  Oei waarom vallen al die blaadjes  

   toch van de bomen? 

27/10  Geen scouts, de leiding kuist 100  

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

02-03/11 Karelaweekend!!! Meer info volgt.  

10/11  Wat maakt ons sterk… teamwork!  

16/11  Sluiting Vaarseizoen. Gele Wimpel. 

   (info volgt)  

17/11  Geen scouts.  

24/11  Als je hard genoeg met je handen  

   zwaait, vlieg je dan? 

We spreken telkens af om 14u aan het zeehondenlokaal 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, 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  

01/09 Overgangen!!! Alle welpen die geboren zijn in  

  2008 en 2009 worden om 10u verwacht in het  

  Jeugddorp met lunchpakket en fiets. Alle andere 

  welpen worden gewoon om 14u verwacht. 

08/09 Het is startdag!! Voor iedereen scouts aan de 
spuikom! 

 
15/09 Wie is de coolste panter van de hele jungle?  
 
22/09 Baloe is op zoek naar zijn honing, wie weet meer?  
 
29/09 Geen scouts, de leiding gaat op Saamdagen. 
 
06/10 Chil is ziek… hoe maken we hem beter? 
 
13/10 Het is een strijd tegen de tijd... 
 
20/10 Haal jullie beste survival skills maar boven… want 

je zal ze nodig hebben. 
 
27/10 Geen scouts. De leiding ruimt op van 100   
  Minutes. 
 
02-03/11 Karelaweekend!! Meer info verder in dit boekje. 
 
10/11 Baloe neemt je mee door de jungle.  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt om 14u 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! 

16/11 Sluiting Vaarseizoen. Gele Wimpel, verdere info  
  volgt.  

17/11 Geen scouts.  

24/11 Waar is Chil?  
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De wolventak 
 

Zoals je waarschijnlijk wel opmerkte, is er dit jaar een extra 
tak bijgekomen. De leiding besliste om de Wolventak op te 
richten, omdat we merken dat daar nood aan is. De 
Wolventak is een combinatie van het laatste jaar van de 
Welpen en het eerste jaar van de Aspiranten. Dit jaar zijn 
dus de leden geboren in 2008 en 2009 lid van de 
Wolventak.  

Nu vragen jullie je waarschijnlijk af wat die Wolven dan zoal 
gaan doen? Je ontdekt het allemaal hier, maar eerst even 
een beetje uitleg over de reden van deze verandering.  
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We zijn een grote scouts en groeien elk jaar opnieuw een beetje. 
Dat is vooral zo bij de Zeehonden en de Welpen. Ook al is de 
Welpentak superleuk, soms merken we op dat de oudste Welpen 
na drie jaar toch wel dringend aan iets anders toe zijn. Het 
leeftijdsverschil met de oudste Aspiranten is echter vaak nog heel 
groot, waardoor veel leden zich nog niet helemaal thuis voelen in 
deze groep. Daarom besloten we een groep op te richten die zich 
volledig kan focussen op de leden die al wat te oud zijn voor de 
Welpen, maar nog een beetje te jong zijn voor de Aspiranten.  

 

En wat doen die Wolven dan? Bij de Wolven willen we ons al 
focussen op het nautische en de technieken, maar dat mag 
allemaal wat speelser. We leren het begin van technieken aan en 
zetten onze eerste stapjes op het water, maar er is zeker nog 
plaats voor een iets uitdagender bosspel. Voor de duidelijkheid, 
de Wolven is dus wel degelijk een nautische tak! Daarom zullen 
we ook vaak verzamelen aan de Spuikombasis en hebben we 
vergadering van 14u tot 18u. 

 

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij de 
Wolvenleiding (Sitta, Collar, Arasari) of bij de eenheidsleiding 
(Hermelijn, Castor). 

 

Tot op 1 september! 
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01/09 Vandaag gaan we alle wolven welkom  

  heten in onze nieuwe tak. D.W.Z dat alle 

  leden geboren in 2008 of  2009   

  overgaan naar de wolven. Jullie worden 

  om 10u aan het jeugddorp verwacht en 

  mogen om 18 u aan de spuikombasis  

  worden opgehaald. Vergeet zeker niet je 

  reserve kleren en een lunchpakket. 

  En maak jullie klaar voor een    

  onvergetelijke dag. 

 
08/09 Nieuwe scoutsjaar inzetten #Startdag  
 
15/09 De leiding zit in de knoop.. Jullie   

  binnenkort ook? 

22/09 Sjorren?! Wa is da? 
 
29/09 Geen scouts, Saamdagen.  

06/10 Vandaag spreken we af om 14 u aan het 

  jeugddorp tot 18u. 

 
13/10 Making Money 
 

P R O G R A M M A  W O L V E N  
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20/10 We spelen een spel vanmiddag,  

  vergeet jullie goed humeur niet 

27/10 Geen scouts. 
 

01/11 De wolven doen vandaag mee aan de 

  bloemlegging om de doden te  

  herdenken. We verwachten alle  

  wolven in perfect uniform. Verdere 

  info volgt  

 
03/11 Op verplaatsing....  
 
10/11 Eerste hulp bij ongevallen.  
 
16/11 Vandaag sluiten we het vaarseizoen 
  plechtig af, met een heus foodtruck 
  evenement. Voor meer info zie verder  
 
17/11 Een keer iets anders, neem een strip 

  mee!  

24/11 We richten ons vandaag nog meer op 

  onze technieken.  

P R O G R A M M A  W O L V E N  
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

01/09 Eerste scoutsdag!  
 
08/09 Startdag.  
 
15/09 Welkom nieuwe aspi’s! 

22/09 Roeien, hoe doe je dat weer?  
 
29/09 Geen scouts, Saamdagen.  

05-06/10 Roeicursus Stilstaand, info volgt.  
 
13/10 Toon maar eens wat jullie geleerd   
  hebben op roeicursus.  
 
20/10 Agoetie is bijna jarig!!  
 
26/10 100 Minutes. 
 
27/10 Geen scouts. 
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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 steeds op de spuikombasis in perfect 
uniform, met korte blauwe of zwarte broek.  Neem steeds 
je reservekledij mee als de vergadering doorgaat op de 
spuikombasis.  

01/11 Bloemenlegging (meer info volgt). 
 
03/11 Al die willen te kaap’ren varen moeten 
  aspi’s met technieken zijn.  
 
10/11 Wie kan het best sjorren?  
 
16/11 Sluiting Vaarseizoen. 
 
17/11 Neem een vriendje mee! Het is  

  vriendjesdag! 

24/11 Centjesssss (Jeugddorp) 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

01/09 Zeemeermin + vier = … 

  Juniors geboren in 2004: 11u @ basis 

  Juniors geboren in 2005: 13u @ basis 

  Middageten wordt voor beide jaren  

  voorzien. 

08/09 Be a mermaid and make waves.  

15/09 Beach please, I’m a mermaid.  

22/09 Always be yourself, unless you can be a  

  mermaid. 

29/09 Mermaid off duty. Geen scouts. Leiding is 

  op Saamdagen! 

06/10 Long time no sea. Juniors die geen RC  

  hebben doen mee. Info volgt. 

13/10 Salty hair don’t care. 14u @ jeugddorp. 

20/10 I can’t run, I’m a mermaid. 

26/10 100 Minutes. 

27/10 You are mermazing, maar geen scouts  

  vandaag. 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

01-02/11 I have no fear of depths and a great fear of  

  shallow living. Begin: 01/11 om 10u30 op  

  de hoek van de Chrysantenstraat en de   

  Roodborstjesstraat in PERFECT UNIFORM.  

  Einde: 02/11 om 12u @ basis. Meebrengen:  

  slaapzak, matje, knuffel, lunchpakket, fiets, €5. 

03/11 Mermaids don’t lose sleep over the opinions of 

  shrimp. Geen scouts! 

10/11 We were mermaid for each other.  

16/11 Sluiting Vaarseizoen. Info volgt! 

17/11 I whaley like you. Fiets meebrengen. 

24/11 Kleine wasjes, grote wasjes… Breng je vuile  

  kleren mee.  



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2019 18 

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

01/09 Fon Bon Gon Overgang (info volgt via fb). 

08/09 Gewoon startdag broeders.  

15/09 Harry, you’re a wizard. 

22/09 Fossen Bossen Gossen.  

29/09 Geen scouts, de leiding is op teambuilding. 

06/10 Roeicursus, bitches zonder roeicursus  

  MOETEN meedoen.  

13/10 Boeien, boeien, boeien, als je wilt ku je da 

  weekend in Antwerpen goan roeien (meer 

  info bij de leiding). 

20/10 Wat gebeurt er op 20 oktober??? 

26/10 100 MINUTESSSSS 

27/10 Assepoester en de 7 dwergen kuisen de 

  zaal op. 

02/11 Boten uit het water—iedereen aanwezig 

  (info volgt via fb). 

03/11 Matje kerel, e je nog e djaar?  
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10/11 Huts a niffauw, je ma et e mooie muts a 

  niffaux. 

16/11 Sluiting Vaarseizoen (info volgt via fb). 

17/11 Epic meal party. 

24/11 Massas woater drinken om de   

  zeespiegel te doen dalen.  

 

Je laatste jaar als lid en dus ook als 

Senior belooft een onvergetelijk jaar te 

worden!  Laat steeds weten aan de 

leiding of je er zal zijn of niet, zodat wij 

de activiteiten optimaal kunnen 

voorbereiden!  
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Oostende is fan van de jeugd en dat zullen we geweten hebben! 
Om de jeugdbewegingen en zijn leden een duwtje in de rug te geven, is er vanaf 

nu een korting van maximaal €10 te verkrijgen bij de stadsdienst. 

Regels: 

- Je kunt slechts 1 keer deze subsidie ontvangen per werkjaar. Als je dus in 

meerdere jeugdbewegingen zit, dan kun je de aanvraag slechts 1 keer indienen. 
- Alle leden t.e.m. 18 jaar kunnen van deze subsidie gebruik maken. 
- Het lid dient gedomicilieerd te zijn in Oostende. 
- Je kunt de subsidie pas ontvangen wanneer wij het lidgeld ontvangen hebben. 

Procedure: 

- Ga naar onze website (www.seascouts.be) en download het formulier onder 

Scouting – Documenten.* 
- Vul luik 1 en 2 van het formulier in. 
- Kom naar ons met het formulier en wij vullen luik 3 in. 
- Daarna ga je zelf het formulier afgeven op de dienst Jeugd (aan het Jeugddorp 

– Openingsuren, zie website Stad Oostende) 
* Tip: hier kun je trouwens ook de fiscale attesten terug vinden. 

Subsidies lidgeld 

Aandacht! Aandacht! Elke eerste vrijdag 

van de maand is er in ons lokaal aan de 

Spuikom een open bar voorzien. Hou u niet 

in en kom zeker langs voor een gezellige 

avond! 

http://www.seascouts.be


  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2019 21 

Een nieuw scoutsjaar betekent voor sommigen ook een nieuwe 

tak. Volgende leden gaan over naar een nieuwe tak.  

• Alle kindjes geboren in 2011 gaan over van de zeehondjes 

naar de welpen. 

• Alle welpen geboren in 2009 en 2008 zullen overgaan naar 

de nieuwe wolven. 

• Takjes worden boompjes! De jongeren geboren in 2005 

gaan over naar de juniors. 

• Nog een laatste jaar uitleven bij de seniors, dat zullen de 

jongeren geboren in 2004 doen. 

Overgangen 

SAVE THE DATE 
16 november is ons vernieuwde  

SLUITING VAARSEIZOEN! 

We genieten van een glaasje, lekker eten en goed 

gezelschap. Jullie zullen hier nog allemaal een 

uitnodiging voor in de bus krijgen en we hopen dat 

we veel kinderen en hun ouders zullen mogen 

verwelkomen! 
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 9
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 9  
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100 Minutes 
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LIDGELDEN 

Joepie! Het scoutsjaar is weer begonnen! 
 

Maar, dan moet natuurlijk het jaarlijkse lidgeld ook gestort worden. 
Het lidgeld voor 1 jaar kost 50 euro per kind. Gelieve dit geld zo snel 

mogelijk over te schrijven naar onze scoutsrekening met de 
vermelding “Lidgeld + namen kinderen”.  

 
Gelieve dit te doen voor 1 november, onders is uw zoon of dochter 

niet verzekerd. 
 

Rekeningnummer scouts: BE95 0013 4174 8658  
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Karelaweekend!! 

Beste ouders, welpen en zeehonden 

Naar jaarlijkse traditie wordt het na bijna 2 maanden scouts weer hoog tijd voor 
een eerste weekendje. We nodigen alle Welpen en Zeehondjes graag uit voor een 
onvergetelijk, fantastisch & giga KARELA-weekend! Dit weekend vindt plaats op 2 
en 3 november 2019. 

Ook dit jaar vindt ons weekendje plaats in: 

Jeugdherberg De Wullok 
Ruitersstraat 9, 
8370 Blankenberge. 

We zullen er ravotten in de duinen en op het strand, knutselen, griezelen... De rest 
blijft voorlopig een geheimpje!☺ 

Jullie zijn allemaal welkom vanaf 10h in perfect uniform om jullie matje & 
bagage wat te installeren, om dan om 10h30 stipt het KARELA-weekend plechtig 
te kunnen openen. Zondag om 16u zullen we dan helaas afscheid moeten nemen 
van jullie. 

Wat er zeker in jullie bagage moet: 

✓ hoeslaken & slaapzak 

✓ eventueel een kussen 

✓ pyjama 

✓ voldoende ondergoed 

✓ 2 paar warme kousen 

✓ warme trui 

✓ t-shirt(s) met lange mouwen; laagjes als het koud is! 

✓ paar stevige schoenen 

✓ pantoffels!!! 

✓ stevige jas die tegen wind en regen kan  

✓ eventueel een dikke sjaal, muts en handschoenen 

✓ wasgerief 

✓ zaklamp 

✓ jullie knuffel!! 

✓ Halloweenverkleedkledij!!  
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Jullie hoeven GEEN LUNCHPAKKET mee te brengen! 

Om alles goed te kunnen voorbereiden en voldoende eten te kunnen voorzien 
zouden wij graag alle inschrijvingen en de som van €20 per deelnemende 
Welp/Zeehond ontvangen uiterlijk op zondag 22 september.  

 

Alvast een stevige scoutshand en hopelijk tot dan, 

 

De leiding! 

 

Indien er vragen, problemen of onduidelijkheden zijn, contacteer dan 
gerust Akela (Patrijs/Elise) op het nummer 0479598045 of via volgend 
email-adres: patrijs@seacouts.be of Kotick (Goendi/Istvan) op het 
nummer 0474577824 of via volgend email-adres:  goendi@seascouts.be. 
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INSCHRIJVINGSSTROOK KARELAWEEKEND 
02-03 NOVEMBER 

 

............................................................................(naam + voornaam) neemt deel aan 

het KARELA-weekend en betaalt hierbij de som van 20€.         

Handtekening ouder(s), 

 

                                                   

---------------------------------------------------- 

Voor verdere info (praktische afspraken, benodigdheden) verwijzen wij graag 
naar ons Westhindertje (ook te vinden op onze site!)  

! Opgelet, de laatste dag om dit strookje & centjes in te dienen is zondag 22 
september. Geraak je er deze dag niet en wens je alsnog in te schrijven, neem contact 

op met de leiding (Akela/Snoochnie ) 

ten laatste 27 september !!! 

Waar kan je ons vinden? 

Adres: 

Ruitersstraat 9,  

8370 Blankenberge 
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Startdag 

We nodigen jullie graag allemaal uit voor onze startdag. 

Op 8 september verwelkomen we jullie graag op onze 
spuikombasis, Vicognedijk 31 in Oostende, om kennis te 
maken met onze scouts. Voor de kinderen en jongeren 
zijn er land– of wateractiviteiten voorzien. Vanaf 16u 
zijn de ouders welkom aan onze bar om iets te blijven 
drinken. 

Met deze dag willen we vooral nieuwe en oude harten 
(opnieuw) warm maken voor de scouts en verwelkomen. 

STARTDAG 

8 september 

van 14u tot 

17u 

Wil je meer weten? 

Surf naar onze website: 

www.seascouts.be 

of mail naar  

seascouts@seascouts.be 
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De leiding van het scoutsjaar 2019

Zeehondjesleiding 

Kotick 

Vitch 

Chickie 

Matkah 
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De leiding van het scoutsjaar 2019-2020 

Welpenleiding 

Akela 

Baloe 

Bagheera 

Chil 
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Wolvenleiding 

Arasari 

Aspirantenleiding 

Ara 

Collar 

Agoeti 

Sitta 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2019 33 

Juniorleiding 

Spitsvogel Pacu 

Kwikstaart Fodi 
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Beluga 

Seniormoderators 

Corvus 

Albatros Plevier 
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Dit wordt de leidersploeg voor het 
komende scoutsjaar. Hopelijk 

amuseren jullie je te pletter. Wij 
hebben er alvast zin in! Op een 

spetterend scoutsjaar! Tot in 
september! 

Hermelijn Castor 

Eenheidsleiding 
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EENHEIDSLEIDING 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.
be 
 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

FOS SHOP 
 Annik Cools (Marlijn) 

(0479451586)  
Rudi Heusequin (Alver) 

(0473416263) 

ZEEHONDJES 
 
Istvan Vansteene 
(Kotick) 
0474577824 
Goendi@seascouts.be 
 
Charlotte Vanschoonbeek 
(Chickie) 
0499840983 
Koolmees@seascouts.be 
 
Clarisse Vansteene 
(Matkah) 
0471789795 
Flamingo@seascouts.be 
 
Charlotte Barbier (Vitch) 
0477747596 
Baiji@seascouts.be 

ASPIRANTEN 
 
Carmen Monteyne 
(Agoeti) 
0471313355  
Agoeti@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 
0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Nona Keirens 
(Kwikstaart) 
0495818544  
Kwikstaart@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Fodi) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

JUNIORS 
 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.b
e 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Gijs de Pauw (Corvus) 
0493789217  
Corvus@seascouts.be 

WELPEN 
 
Elise Vermeersch 
(Akela) 
0479598045 
Patrijs@seascouts.be 
 
Alexander Cremmery 
( Bagheera)  
0496072651 
Coati@seascouts.be 
 
Robbe Vanhoecke 
(Baloe) 
0487 36 88 22  
Beermarter@seascouts.be 
 
Tim Eneman (Chil) 
0498613529 
Kama@seascouts.be 
 

SENIORS 
 
Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 

COMITEVOORZITTE
R 

Kurt Devriendt 
0475614491 

WOLVEN 
 
Lotta Maseman (Sitta) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Margaux Van Nuffel 
(Collar) 
0494525172  
Collar@seascouts.be 
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Roeicursus Stilstaand 
Voor wie is de Roeicursus? 

 

Er is het “roeibrevet”, dit is speciaal voor beginners. Hier leer je roeien, leer je 
roeibevelen begrijpen, leer je hoe een roeiboot in elkaar zit en word je een 
expert in eenvoudige knopen; 

 

Er is ook het “commandobrevet”. Dit is voor gevorderden: je leert het bevel 
voeren over een roeiboot, je krijgt wat meer theorie en leert lijnwerpen en 
alle courant gebruikte knopen maken. 

 

Wanneer? 

 

We starten op zaterdag 5 oktober om 09h00 aan onze nautische basis, 
Vicognedijk 31, 8400 Oostende (Spuikom), alles eindigt op zondag 6 oktober om 
17h00. 

 

Hoe inschrijven? 

 

Inschrijven doe je door te surfen naar www.fos.be/vloot en het formulier in te 
vullen op het tabblad RC Stilstaand. 

 

Let op! Inschrijven gebeurt op die website. Betalen doe je op de rekening van je 
eigen eenheid. 

 

Inschrijven op de website kan t.e.m. 23 september!* 

Schrijf bij je storting in de mededeling  “Naam + Niveau + cursusboek 
(indien van toepassing)"  

 
Wat kost dat? 

FOS leden betalen €25,00.  

http://www.fos.be/vloot
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Wat moet ik meenemen? 

• Een lunchpakket voor de zaterdagmiddag; 

• Reservekledij; 

• Regenkledij; 

• Eetgerief (bord of gamel, bestek en beker); 

• Matje en slaapzak; 

• Schrijfgerief & papier; 

• Een klein beetje zakgeld [je krijgt voldoende te eten & te drinken]; 

• De roeicursus* 

• En je gezond verstand; 

*De roeicursus kan je bij je inschrijving bestellen voor €10 als je nog geen hebt. 
Die worden dan verdeeld de zaterdagochtend. Er worden enkel cursusboeken 
voorzien voor de mensen die er daadwerkelijk één vragen! 

 

Nog vragen? 

Castor@seascouts.be 

 

Wij bestellen alvast het mooi weer! 

 

Een stevige scoutsgroet, 

 

2de FOS Seascouts Oostende 

 

* Het maximum aantal cursisten voor deze cursus is gezet op 120. Indien deze grens overschreden 
wordt voor 19 september, worden de inschrijvingen afgesloten en wordt een wachtlijst aan gelegd. 

 

** Bij laattijdige inschrijvingen worden de ‘Kleine lettertjes’ toegepast. 
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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 
  

 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2019 40 

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: Clarisse Vansteene 

    Functie:  Zeehondenleiding       

 Totemnaam:      

 Dartele Flamingo 

   

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Als kind keek ik op naar mijn Opa. Hij vertelde me interessante 

verhalen over zijn zeilreizen, jeugd,.... Hij gaf mij belangrijke 

levenslessen mee. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Scouting betekent voor mij plezier, vrienden maken voor het 

leven en dingen bijleren. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Dierenarts. 

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

Dat iedereen gelukkig en gezond mag zijn. 

Wat frustreert jou het meest?  

Mensen die onvriendelijk en onbeleefd zijn. 
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Dat je moet genieten van elk moment. 

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

je dan een reis maken?  

Ik zou graag in de toekomst willen reizen naar het jaar 3000. Ik zou 

graag willen weten hoe de wereld er dan uitziet. Zouden er 

vliegende auto’s zijn, hoe zou het zijn met de opwarming van de 

aarde, zal alles digitaal gebeuren, ...? 

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

zou dat dan zijn?  

Mijn kat Zaza. 

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

Ik zou graag naar Canada gaan.  

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

waarom? 

Ik ben niet echt een persoon die veel naar films kijkt. Maar als ik 

toch een film moet kiezen is het ‘Baywatch’, een komische 

actiefilm die ik wel leuk vond. 

Wat is je favoriete motto?    

Carpe Diem … Je leeft maar één keer, dus doe wat je wil! 
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 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 

  Jonge flamingo's worden met een rozegrijs 

pluimen donskleed geboren. De pluimen van 

een volwassen flamingo variëren van zeer 

lichtroze tot rood. Deze opvallende vogel 

lijkt teer en fragiel, maar hij overleeft goed 

in zelfs de moeilijkste omstandigheden. Hij 

is  sociaal en leeft in grote 

gemeenschappen. De verschijning van een 

indringer is voldoende om opschudding ter 

veroorzaken in de hele kolonie. De Flamingo 

is gevoelig. Hij is herkenbaar aan zijn 

voortdurende grappige gesnater. 

Dartele 

Flamingo 
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H É , W I S T  J E  D A T …   

Het elke eerste vrijdag van de maand 

open bar is? Iedereen welkom voor een 

hapje en een drankje! 

De leiding  

superveel zin 

heeft in het 

nieuwe jaar! 

We geen Herfstfeest 

meer organiseren, 

maar een heus 

foodtruckfestivalletje 

op Sluiting 

Vaarseizoen? 

Zomerkamp super 

leuk was en we 

prachtig weer 

hadden? 

 We 3 nieuwe leiding mogen 

verwelkomen: Baiji, Flamingo 

en Beermarter komen er bij! 
We een nieuwe tak 

hebben: de Wolven!!! 

Ooievaar een jaar in  

Toulon gaat studeren? 
Het eten op kamp weer geweldig lekker was! 

Dikke adjidji voor de gedreven keukenploeg! 

Wist je dat we 

afscheid moeten 

nemen van Roek 

en  

Kraanvogel? Zij 

verlaten dit jaar 

onze 

leidersploeg 

maar we blijven 

dikke vriendjes! 

De leiding alweer volop bezig is met de 

voorbereidingen van 100 Minutes?  

De 

inschrijvingsd

agen een 

succes waren 

en er weer 

veel nieuwe 

kindjes 

bijkomen! 
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01/09  Overgangen 

08/09  Startdag  

29/09  Geen scouts       

   De leiding is op Saamdagen 

05-06/10  Roeicursus Stilstaand 

11-13/10  Roeicursus Getijden 

26/10  100 Minutes 

27/10  Geen scouts 

01/11  Bloemlegging (Wolven, Aspiranten,  

   Juniors en Seniors) 

02/11  Boten uit het water 

02-03/11  Karelaweekend 

16/11  Gele Wimpel (Zeehonden    

   en Welpen) 

16/11  Sluiting Vaarseizoen 

01/12  Sinterklaas 

08/12  Eenheidszwemmen 

26-30/12  Winterkamp 

14/16/02  Weekendje Wolven 

01-10/07  Zomerkamp  




