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Editoriaaltje 

Dag scoutsers! 

Het tweede editoriaaltje van dit jaar is ook al een 
feit! We namen, om het op zijn minst te zeggen, 
een vliegende start! Om onze goede werking te 
behouden, houden we zelfs een voorlopige 
ledenstop bij onze jongste takken. Zoiets hadden 
we in de laatste jaren niet kunnen dromen! 

Het begin van het scoutsjaar is traditioneel ook het 
drukst. Een pittige startdag, de leiding had een 
legendarisch etentje met het steuncomité, een 
spetterende Saamdagen, de roeicursus waar we 
120 scouts verwelkomden,  en last but not least: 
100 Minutes. 

Deze vierde editie van 100 Minutes hebben we het 
wat grootser aangepakt.  We verdubbelden bijna 
de capaciteit en gingen naar zo’n 950 bezoekers. 
We kunnen op die manier met enige trots zeggen 
dat we bijna de grootste fuif zijn die Oostende 
heeft. Dit was uiteraard dankzij de hulp van onze 
leiding, ouders, comitéleden en sympathisanten! 
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En nu is het opnieuw wat kalmer... Althans dat denken 
we toch! 

In tegenstelling tot de vorige jaren,  hebben we dit jaar 
tijdens de examenperiode een soort van “scoutsstop” 
ingelast. Dit om onze huidige leiding de kans te geven 
om genoeg te studeren. Vanaf 15 januari zijn we er 
terug en gaan we de ijspiste van Brugge onveilig 
maken! 

Maar, daartussen is er natuurlijk ons jaarlijkse 
winterkamp. Dit jaar zitten we in Westmalle van 26 
tot 30 december! Naar het schijnt zijn de lokale 
producten daar wel heel lekker... 

Afsluiten doe ik graag door jullie nu al een gezond en 
voorspoedig 2017 te wensen (er moet iemand de 
eerste zijn hé!) 

Tot in den draai, 

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

 
04/12 Sinterklaas komt! Inschrijvingen winterkamp 

  om 17u!  

11/12 Haal jullie winterkleren maar boven! FOSshop 

  om 17u in het jeugddorp 

18/12 Geen scouts 

25/12 Geen scouts 

26-30/12 Winterkamp in Westmalle 

01/01 Geen scouts 

08/01 Geen scouts 

15/01 Eenheidsschaatsen (info verder in het boekje) 

22/01 We spelen op de Spuikombasis vandaag!  

  Nieuwjaarsreceptie om 17h  

29/01 We ravotten er eens goed op los! 

   05/02 Matkah is een beetje ziek,  

     helpen jullie haar genezen? 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 

12/02 Op wie zou Snoochnie verliefd zijn? 

19/02 We versieren samen het lokaal! 

26/02 We maken het gezellig! Neem allemaal jullie  

  knuffel en kussen mee!  

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, 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  

4/12  Hoor wie klopt daar, Welpen… De Sint   

  komt ons vandaag een bezoekje    

  brengen! Zijn jullie wel flink geweest?!   

  Afspraak  14h aan het Jeugddorp. 

  Om 17h is het inschrijving voor het   

  Winterkamp! Vergeet zeker je medische  

  fiche & gepaste centjes niet.  

11/12 De 345ste dag van het jaar… Verrassing!  

18/12 Jammer maar helaas, geen vergadering   

  vandaag. De leiding zit met de neus tussen de 

  boeken…  

25/12 Eerste kerstdag! Geniet van het gezellig   

  samenzijn en prettige kerstfeesten vanwege  

  de leiding! (Geen scouts) 

26-30/12 Haal die warme kledij maar snel tevoorschijn, 

  want het is tijd voor ons wondere Winterkamp 

  te Westmalle! Meer info verder in dit boekje.  

01/01 Een spetterend nieuwjaar gewenst aan alle  

  Welpen & ouders vanwege de Welpenleiding. 

  GEEN vergadering.  

08/01 Geen activiteit, de leiding moet studeren  

  vandaag.  
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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 14h00 in het 

jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

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)  

15/01 ‘Welpen on ice!’ Vergeet zéker je   

  handschoenen niet! Verdere info in dit  

  boekje.  

22/01 We spreken af om 14h aan de   

  Spuikombasis! 

  Om 17h aansluitend vindt onze   

  Nieuwjaarsreceptie plaats, waar iedereen 

  welkom is voor een hapje & een drankje!  

29/01 Chil vliegt de wildernis in  

05/02 Hathi leert jullie de knoopjes van het vak… ;)  

12/02 Hartjes, hartjes, hartjes.... 

19/02 Oostende, waar is dat ook alweer?  

26/02 Baloe is vandaag jarig! Hiep hiep hoera! 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

04/12 O Heer.. De Sint komt naar het 

Jeugddorp. Om 17u is er 

kampinschrijving voor winterkamp. 

11/12 Tere voetjes. FOSshop om 18u aan de 

Spuikombasis. 

18/12 Blijf maar mooi thuis, doe iets leuk. 

Geen scouts.  

25/12 Idem. Geen scouts. 

26-30/12 Winterkaaaaamp!! Woeeehoeeee!!! 

01/01 Rust maar wat uit en blijf thuis. Geen 

scouts. 

08/01 Idem. Geen scouts 

15/01 Je begeeft je op glad ijs. 

Eenheidsschaatsen. Meer info verder 

in dit boekje. 

22/01 New year, new me #Basis   

Om 17u is er nieuwjaarsreceptie 

29/1 Citytrip #Jeugddorp 
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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 telkens ergens anders tijdens de 
wintermaanden dus kijk telkens goed in het boekje! We 

dragen ALTIJD perfect uniform, met lange blauwe of zwarte 
broek.  Zorg steeds voor kleren die warm genoeg zijn, want 

ook op koude dagen gaan we telkens naar buiten. 

5/2 Old school #Jeugddorp 

12/02 Are you the one? #Basis 

19/02 Wieder zien geweun veels te goed 

#Jeugddorp Neem je fiets mee! 

26/02 Legertje spelen #Basis 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

04/12 Krijg je een sweps van Sinterklaas?   

  Vergadering in het Jeugddorp. 17u   

  kampinschrijving 

11/12 Hebbekik hier ergens een vergadering   

  gemist? FOSshop om 18u aan de Spuikom 

18/12 GEEN VERGADERING 

25/12 GEEN VERGADERING 

26 – 30/12 WINTERKAMP in Westmalle 

01/01 GEEN VERGADERING 

08/01  GEEN VERGADERING 

15/01 En voorzichtig op de baan hé     

  #Eenheidsschaatsen 

22/01 Een product, maar geen kuisproduct   

  Nieuwjaarsreceptie om 17u 

29/01 Pacu jongen, gij zijt met vuur aan het spelen. 

05/02 Beluga, ik lig in mijne kak #werkdagvanaf10u 

   12/02 Ik riek ook vanalles, maar hoor 

   jij mij zagen? 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

19/02 Castor, Castor, Castor, Castor, Castor, 

Castor,...  

26/02 Oei, Albatros. Da’s geen spier hé 

 

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. 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2017 14 

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

04/12 De Sint komt! We verzamelen in het  

  Jeugddorp. Om 17u kampinshrijvingen.  

11/12 FOSshop om 18u aan de Spuikombasis 

18/12 Geen scouts. Studeer dus maar flink! 

25/12 Slapeloze nachten want we gaan morgen 
  op kamp!! Geen scouts. 

26-30/12 Winterkamp te Westmalle 

01/01 Slaap maar uit na jullie wilde nacht! Geen 
  scouts. 

08/01 Geen scouts. Hermelijn moet studeren. 

15/01 Eenheidsschaatsen. Info verder in dit  
  boekje. 

22/01 Werken aan de boten. 17u    
  nieuwjaarsreceptie  

29/01 Een goede daad in de straat! 

05/02 Wat je van beren leren kan! 

12/02 Mijn hobby: een spreekbeurt 

19/02 Werken aan de boten. 

26/02 Mijn huisdier: een spreekbeurt 
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Heb je de pagina van Tweede Fos Westhinder al geliked 

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/2de FOS Westhinder 

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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EENHEIDSLEIDING 
Jef Depret (Mpango) 
0496892765 
Mpango@seascouts.be 

Fos Shop: 

 Annik Cools (Marlijn) 

(0479 451586)  

Of 

Rudi Heusequin (Alver) 

(0473416263) 

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 

ASPIRANTEN: 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.b
e 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 
0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Jonathan Cornelis 
0499407326 
Jonathan@seascouts.be 
 
Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Fodi) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

JUNIORS: 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 

WELPEN: 
Karen Hoorne (Akela) 
0487613709  
Griel@seascouts.be 
 
Lotta Maseman(Hathi) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Roxanne Verloigne 
(Raksha) 
0470359808 
Roxanne@seascouts.be 
 
Charlotte Vermeersch(Chil) 
+32 471 10 82 49  
Wevertje@seascouts.be 
 
Gijs De pauw (Baloe) 
0493/789217  
Corvus@seascouts.be 
 
Nona Keirens (Bagheera) 

+32 495 81 85 44  
Kwikstaart@seascouts.be 

SENIORS 

Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.
be 
 
Jelle Maseman (Narwal) 
0484926109 
Narwal@Seascouts.be 

Comitévoorzitter: 

Kurt Devriendt 

0475614491  
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Enkele ouders en 

comité-leden 

versterken de security. 

Narwal filmt en 

regisseert een 

aftermovie samen 

met twee vrienden 

De reacties achteraf 

waren ontzettend 

lovend en 100 Minutes 

ging zelfs 

internationaal. Er was 

interesse tot in het 

buitenland voor onze 

fuif! 

 

Er komen wel 1000 

mensen doorheen de 

hele avond!  

Onze 

keukenploeg 

zorgt ervoor dat 

niemand met 

honger naar huis 

vertrekt 

De volledige leidersploeg verkoopt tickets, 

haalt sponsoring binnen, kijkt voor creatieve 

creaties en draait een hele avond & ochtend 

overuren achter de bar, vestiare, 

bonnenverkoop, wc... 

Maraboe en Stormvogel 

knutselen een hele 

chillspot in elkaar.  

Er waren meer dan zeven andere 

jeugdbewegingen aanwezig vanuit 

alle uithoeken van Vlaanderen! 

100 MINUTES: SAMEN STERK 
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100 Minutes in enkele foto’s 
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Aandacht! Aandacht! Heb je je lidgeld al betaald? Als 

dit niet zo is, dan ben je niet verzekerd en kan je niet 

mee op kamp. Zorg dus dat dit zeker in orde komt.  

Het lidgeld bedraagt €49 en kan gestort worden op 

het rekeningnummer BE95 0013 4174 8658  

Herinnering lidgeld 
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Hij komt, hij komt,  
Die lieve goede  Sint… 
De Sint komt onze Sea Scouts bezoeken op 

4 december. In tegenstelling tot vorig 

jaar, is dit dit jaar geen volledige 

familieactiviteit. Vanaf 16u zijn de ouders 

wel welkom om te horen wat de Sint te 

zeggen heeft over onze scoutskinderen! 

 

 

Leden worden zoals een gewone scoutszondag verwacht 

om 14u00 en het is voor alle takken aan het Jeugddorp. Om 

17u00 is het ook inschrijving voor het WINTERKAMP! 
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Op zondag 15  januari  gaan we naar jaarlijkse gewoonte met 

z’n allen ijsschaatsen aan het Boudewijnpark te Brugge. 

We spreken af om 13u20 aan het station van Oostende. We 

zullen terug zijn om 17u20 

 In onderstaand tabelletje zie je de kostprijs naargelang je al 

dan niet gratis treintickets of eigen schaatsen hebt. Gelieve dit 

contant te betalen aan de leiding, zodat we op de tijd de trein 

kunnen halen.  

 

IEDEREEN neemt handschoenen mee!!!  

Geen handschoenen =Niet schaatsen 

 

Trein, ingang & huur schaatsen     €13 

Met gratis trein       €5 

Met eigen schaatsen      €5 

Met gratis trein en eigen schaatsen   €5 

 

Kinderen onder de 12 jaar reizen gratis met de trein. 

Eenheidsschaatsen 
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De tofste periode van de winter komt er terug aan: Winterkamp! 

We gaan dit jaar op verkenning in Westmalle! 

VERTREK Maandag 26 december om 8u15 aan het station van 

  Oostende met lunchpakket.  

TERUG Vrijdag  30 december om 17u15 aan het station van 

  Oostende 

BAGAGE De bagage van de Welpen en Zeehondjes wordt  

  vervoerd met een vrachtwagentje dat aan het station 

  zal staan. Je kan daar alles inladen. Oudere takken  

  dragen zelf hun bagage. Zorg dus voor gemakkelijk te 

  dragen zakken!  

ADRES Heikanstraat 22, 2390 Malle 

TELEFOON Enkel in geval van nood: 0484926109 (Narwal) of  

  0478714402 (Arasari) 

PRIJS  70 euro voor het eerste kind 

  65 euro voor het tweede kind 

  60 euro voor het derde kind, enzovoort 

INSCHRIJVEN Inschrijven gebeurt in het Bosjoenk op 4  

   december vanaf 17u00. Dit is na het   

   Sinterklaasfeest. Gelieve gepast geld, een i 

   ngevulde medische fiche en klevertjes van de  

   ziekenkas mee te brengen. 

Winterkamp 2016 
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Dodo doen 

 Slaapzak 

 Matrasovertrek 

 Hoofdkussen 

 Pyjama 

 Extra deken, voor wie snel koud heeft 

 Knuffelbeestje 

 

Kleren maken de man of vrouw 

 Kousen 

 Ondergoed 

 T-shirts (2 à 3 stuks) 

 Lange broek (3) 

 Dikke pull (2 à 3) 

 Gezellig hemd of sweater 

 Pantoffels 

 Stevige schoenen 

 Sportschoenen 

 Stevige en warme jas  

 Handschoenen, muts en sjaal 

Bagage checklist 
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Even verfrissen 

 Zeep en shampoo 

 Washandje 

 Handdoek 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Kam of borstel 

 Intieme hygiëne 

 

Wat heb je nog nodig? 

 SIS-kaart (ook voor kids onder de 12 jaar) 

 Eventueel identiteitskaart 

 LUNCHPAKKET! 

 

Enkel voor de aspiranten, juniors en seniors 

  Gamellen 

  Drinkbeker 

  Bestek 

  Keukenhanddoek 

  Kompas 

  Plooibaar zakmes 

  Beetje zakgeld 

  Zaklamp 
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Nog enkele tips: 

 Tijdens het kamp raken je kleren wel eens vuil. Neem dus 

zeker niet je nieuwste jas mee, of je mooiste schoenen. 

 Voor de welpen en Zeehondjes : De welpen en 

zeehondjes moeten zelf voor hun bagage zorgen, 

misschien is het nuttig dat mama of papa samen met de 

kinderen de bagage inpakt en even uitlegt waar alles zit. 

 Aspi’s en jonger hebben heus geen gsm nodig op kamp. 

Bovendien gaan die toch alleen maar kapot! Hetzelfde 

geldt voor die “aaipod” en “aaipad” 

 Schrijf op alle kleren je naam. Er gaat namelijk nogal wat 

verloren op kamp en zo is de kans groter dat je het 

terugkrijgt. De leiding is immers niet verantwoordelijk voor 

verloren gegane kledij! 

 Het is winter en het is dus KOUD! Dat weerhoudt ons er 

echter niet van buiten te spelen. Zorg dus dat je 

voldoende droge en vooral warme kleren meehebt. Één 

paar schoenen is dus NIET voldoende!!!! Ook pantoffels 

zijn VERPLICHT!! 
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Nieuwjaarsreceptie 2017 

Op 22 januari heffen we 

het glas op 2017. Iedereen 

is welkom op onze 

Spuikombasis!  Vanaf 17u 

kan je een drankje krijgen 

en je goed voornemens 

delen met de vrienden van 

de scouts.  

 

Ervoor is er van 14u tot 17u voor 

alle scoutstakken activiteit op de 

Spuikombasis.Allen daarheen! 
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ZEILCURSUS 

 

Al een kleine reminder voor iedereen die dit jaar meewilt op 

zeilcursus. De zeilcursussen worden elk jaar georganiseerd 

tijdens de paasvakantie. Inschrijven kan pas vanaf het volgend 

WH’tje maar hier vind je alvast de data! 

 

Zeilcursus Stilstaand water: 03/04-07/04 in Brugge. 

Voor alle (beginnende) zeilers! Ook laatstejaars aspiranten 

mogen hier mee.  Niveau’s: beginners & gevorden 

 

Zeilcursus Getijden water: 09/04-14/04 in Antwerpen. 

Personen die hun zeilcursus stilstaand gevorderden behaalden 

kunnen mee op zeilcursus getijden. Opgelet! Hierbij zijn er twee 

theoriedagen gepland die belangrijk zijn als je wilt slagen voor 

deze cursus. Data hiervan worden later meegedeeld. 
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QUIZAVOND  

 

De quizavond was vorig jaar een groot succes en daarom 

melden wij met trots dat er dit jaar een derde editie komt, die 

opnieuw zal  in het Bosjoenk  

Bereid je dus alvast voor op een avond met de knapste 

quizmasters, de meest vergezochte doordenkers, de 

grappigste filmpjes maar vooral met heel veel plezier!  

Houd alvast onze website en onze Facebookpagina  in de 

gaten voor meer info! 

25 Februari in het BOSJOENK 

Powered by: 
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FotowedstrijdDag Van De Jeugdbeweging

WINNAARS!! 
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FotowedstrijdDag Van De Jeugdbeweging 

WINNAARS!! 
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Tenten 

In dit artikel licht ik jullie graag wat bij over kampeertenten voor familie-
uitstapjes en trektochten. Een tent is je huisje onderweg, je schuilplaats in de 
regen en je ‘plan B’ als het wat tegen zit. 

Alhoewel we in de scouts minder gebruik maken van deze kleine tenten, 
zullen ze vaak van pas komen op een festival, of op trektocht met je tak. 
 

Lichtgewichten 
Om een trektocht mee te maken neem je uiteraard liefst een lichte tent mee, waar je 
toch droog in kan slapen. 
Let bij de aankoop vooral op het gewicht: meer dan 3 kg is echt te veel, voor zeer lange 
tochten zoek je liever naar een tent van 2,5 kg of minder. 
Er bestaan ook eenpersoonsenten, die zijn nog lichter, maar niet zo handig en leuk als 
je met een groep gaat wandelen. 
 
Let ook op de waterdichtheid van het tentdoek. De waterdichtheid wordt uitgedrukt in 
waterkolom; dit geeft aan hoog het 
water kan staan op het tentdoek voor 
het water doorlaat. 
Voor een grondzeil is het best 5000 
mm waterkolom en voor een 
bovenzeil 3000 mm waterkolom. (Dat 
wil niet zeggen, dat je tent onder een 
halve meter water kan staan…!) 
Een grondzeil heeft ook een 
waterdichte opstaande rand, dit is 
belangrijk om water buiten te 
houden. 
 
Let verder ook op de lengte van de 
tent. Dat klinkt heel logisch, maar ikzelf (1m95 lang) kan bijvoorbeeld in weinig 
kampeertenten languit liggen. 
Verder is een ruime voortent een echte must. Bedenk dat iedereen die slaapt in de tent 
zijn rugzak in de voortent moet kunnen leggen. 
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 Draagbare luxe-villa 

Tenten voor families of groepen die gaan kamperen met de wagen zijn er heel 
andere soort. Deze tenten zijn meer gericht op een comfortabel verblijf voor 
verschillende dagen op dezelfde standplaats. 
Ze hebben vaak een gewicht van meer dan 10 kg, niet om mee te gaan trekken 
dus! 
 
Let bij deze tenten 
opvolgende zaken voor 
uw comfort: 

 Grote ruime 
ingang 

 Verschillende 
kamers zodat de 
ouders en de kinderen 
apart kunnen slapen. 

 Gemak om de tent 
op te zetten. Een 
binnentent die 
ophangt in de 
buitentent is makkelijk op te zetten. 

 Centrale ruimte om eventueel te eten/spelen bij regenweer. 

 Opbergvakken om lichte spullen op te bergen. 
 
Volgende opties bestaan ook om uw tent mee uit te rusten: 

 Een setje zonnepanelen om uw gsm op te laden met USB of om een lampje te 
laten branden ’s avonds. 

 Uitbreidingstenten waarbij je verschillende tenten aan elkaar kan zetten. 

 Flappen om je tent naadloos te laten aansluiten aan de koffer van de wagen, 
zo kan je de wagen gebruik als het verlengde van de tent als opslagplaats. 
 

Tentstokken 

Tentstokken zijn de opvouwbare stokken die de tent rechthouden. 

 Glasvezel: de meest bekende tentstok is zwart van kleur. Deze is de 
goedkoopste, maar ook de zwaarste. In koud weer kunnen oudere 
glasvezelstokken al wel eens splijten, maar met een stukje tape of een touwtje is 
het zo weer gerepareerd. 

 Aluminium: ietsje duurder, maar merkbaar lichter. Deze stokken gaan vrijwel 
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 Staal: enkel gebruikt in tenten met een ‘nok’ dwz met een spits dak; zoals 
een patrouilletent. Zeer zwaar en zéér stevig.  

 Lucht: In sommige tenten zijn luchtkanalen aangebracht die je kunt 
oppompen zoals een 
fietsband zodat ze tot 
hun volle vorm komen. 
Deze tenten zijn zeer 
licht, maar je moet 
uiteraard een 
luchtpomp 
meenemen…. En in 
sterke wind zijn deze 
tenten ook niet zo 
stevig uiteraard. 

 Plooibare 
‘smijttentjes’: Deze tenten hebben ingebouwde flexibele tentstokken. Als de 
tent wordt losgelaten dan springt deze in z’n oorspronkelijke vorm. Deze 
tenten zijn zeer handig, behalve om mee te gaan wandelen…. Ze zijn een apart 
stuk bagage op zich. Handig voor festivals of om mee te nemen in de wagen, 
maar voor wandeltochten dus. 
 
 Onderhoud 

Kampeertenten zijn best stevige dingen en vragen niet veel onderhoud; 

 Droog de tent na gebruik volledig uit. Anders is je volgende trip vergezeld 
van schimmels. Opzetten op een zonnige dag in de tuin of terras is voldoende 
om te drogen. 

 Verwijder alle takjes, steentjes en beestjes voor je de tent weer opbergt. 
Anders loop het risico op scheurtjes en gaatjes. 

 De buitentent en het grondzeil kan je behandelen om vocht af te weren. In 
de handel zijn waxen en sprays beschikbaar (sprays zijn iets makkelijker in 
gebruik). 

 Doe je tent aub niet in de wasmachine…. 
 

Tips en trucks 

 Bij winterkamperen kan je de tentvloer isoleren met een reddingsdeken (‘space 

blanket’). Dit kost maar een paar euro en vind je in elke apotheek of buitensportzaak. 
Leg de zilveren kant naar boven en de koude grond zal je tent niet afkoelen. 

 Als je nat weer verwacht of je staat lange tijd op dezelfde plek, dan is het handig 

om een extra zeil onder je tent te leggen. Het water zal niet binnenkomen en je tent 
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 Ken je tent goed, zodat hem snel kunt opzetten als het regent. Oefen 
alvast in de tuin ;-) 

 Als je de tent goed hebt opgezet dan raakt het buitenzeil niet aan 
het binnenzeil. 

 Bij trektochten, verdeel je best het gewicht. Tentstokken, binnen- en 
buitentent kunnen apart gestoken worden. 

 Echte trekkers gebruiken niet het meegeleverde zakje voor de tent: 
Rol de binnentent heel strak in de buitentent en je hebt een compacte 
rol gemaakt van je 
tent. Dit kan je 
makkelijker passen 
onder in je rugzak. 

 Als je voortent 
niet groot genoeg 
is om je rugzak in 
kwijt te kunnen; 
hang je rugzak aan 
een boom. De 
bladeren van de 
boom zullen hem 
vast wel droog 
houden. 

 Nog een tip 
voor lichte trekkers: neem de helft van de nodige pikketten mee. Sla 
enkel pikketten voor de laagste hoeken. De tentlijntjes kan je evengoed 
opspannen aan een boom, losse tak of steen. Als het echt niet lukt, dan 
snijdt de handige scout wel een piket uit een houten takje. 

 Bedenk op mooie, droge zomeravonden dat het ook eens zonder 
tent kan ! Niets is leuker dan slapen onder de sterren. Mos of gras is net 
zo goed als je matras thuis ;-) 
 
 
Stevige linker 
Zelfzekere 
Maraboe 
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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 

 

 

 

 

 

Nieuwpoortses- teenweg 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: Charlotte Vermeersch 

Functie:  Welpenleiding 

Totemnaam:  Bont Wevertje 

Naar wie keek je het meest op 

als kind?  Naar Pipi Langkous. 

Ze had een paard en een boom vol limonade!  

Wat betekent scouting voor jou? 

Een plaats waar je leert omgaan met anderen en je goede 

vrienden maakt.  

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Kunstenaar 

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

Ik zou graag kunnen vliegen!  

 

Wat frustreert jou het meest?  

Als mensen niet eerlijk zijn. 
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    W I E  I S  W I E ?  
Wat vind je belangrijk in het leven?  

Dat iedereen genoeg lacht.  

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

waar zou je dan een reis maken?  

Eind jaren 60. Ik had graag Woodstock meegemaakt.  

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

redden, wat zou dat dan zijn?  

Mijn platen 

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

gaan?  

Indië, de cultuur lijkt me zeer leerrijk.  

Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer 

vergeten en waarom? 

Frank en Frey. Ik moet er altijd bij wenen.  

Wat is je favoriete motto?   

Het is altijd leuker met een lach! 

 



  

WESTHINDERTJE DEC-JAN-FEB 2017 41 

 WIE IS  WIE? encycloped ie  

Bont 

Wevertje 

Wevertjes zijn tussen de 8 en 24 centimeter 

lang. In de broedtijd zijn de mannetjes vaak 

opvallend gekleurd, meestal in geel en zwart, 

maar ook grijs, wit en zwart. Wevertjes hebben 

een relatief korte, dikke snavel en afgeronde 

vleugels. Deze vogels komen voornamelijk voor 

in Afrika op de savannes, sommige zijn 

bosbewoners. Soms komen ze voor in enorme 

groepen. Deze groepen kunnen honderden 

kilometers ver weg trekken op zoek naar 

voedsel. Ze komen vaak voor in de buurt van 

menselijke bewoning.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
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H É , W I S T  J E  D A T …   

De Zeehondenleiding 

heel trots is op alle 

brave Zeehondjes? 

We heel veel hulp 

kregen van comité en 

sympathisanten op 

100 Minutes?  

Onze eenheidsleider zich op korte 

tijd heeft ontpopt tot nieuwe 

man?  

De Zeehondjes en 

Welpen een 

fantastische tijd 

hadden op 

Karelaweekend? 

De enige echte 

Sint op bezoek 

komt? 

Het alweer 

bijna 2017 

is? De tijd 

vliegt als je 

je 

amuseert! 

Patrijs, Istvan en 

Alexander hun 

roeicursus getijden 

behaalden?  

De juniorleiding een aparte 

smaak qua drankjes heeft 

ontwikkelt? 

De leiding 

iedereen een 

fantastische 

kerst en een 

spetterend 

eindejaar 

wenst?  
De boten weer op 

het droge liggen 

voor hun jaarlijkse 

onderhoud?   

Pacu 

ambities 

heeft 

binnen FOS 

Nationaal? 

Het eten op 

Karelaweekend 

overheerlijk was? 

Jonathan niet 

zo goed kan 

rijmen?  

100 Minutes een 

gigantische knaleditie 

was?  

We op 25 

februari 

opnieuw 

een 

quizavond 

organiseren

?  

De leiding heel erg uitkijkt naar 

winterkamp?  
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4/12  Sinterklaasfeest 

11/12 FOSshop 

18/12 Geen scouts 

26-30/12 Winterkamp 

08/01 Geen scouts 

22/01 Nieuwjaarsreceptie 

25/02 Quizavond 

5-10/03  Leefweek seniors 

19/03 Geen scouts  

25/03 Boten te water om 09u 

3-7/4 Zeilcursus Stilstaand water 

9-14/4 Zeilcursus Getijden 

22/04 Opening Vaarseizoen 

12-14/05 Blauwe wimpel 

10-20/07 Zomerkamp te Kamperland 

16/07 Bezoekdag 




