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Het Westhindertje is een publicatie van de 2de FOS Westhinder Sea-

Scouts. Dit blad wordt 4 maal per jaar uitgegeven en wordt gratis ver-

deeld onder al haar leden en ereleden. Een steunabonnement kan 

aangevraagd worden voor de prijs van € 10.  
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Editoriaaltje 

 

Editoraaltje 

Beste scouts, gidsen, ouders 
en sympathisanten! 
Het nieuwe jaar is al een tijdje van start gegaan 
en nu het Winterkamp achter de rug is, kunnen 
we stiekem al beginnen dromen van Zomerkamp. 
Maar eerst staat er ons nog heel wat te wachten! 

Want nog heel eventjes en daar is de lente al-
weer! Voor ons betekent dat natuurlijk dat onze 
boten eindelijk opnieuw in het water mogen na 
een lange winter van onderhouden, schuren en 
schilderen. We kunnen dan ook niet wachten om 
er opnieuw aan te beginnen. Maar de terugkeer 
van het warmere weer staat ook gelijk aan heel 
wat leuke activiteiten en evenementen. En zoals 
steeds staat onze agenda opnieuw volledig vol.  

Zo kunnen we de komende maanden en weken 
uitkijken naar de zeilcursussen tijdens de paasva-
kantie, waar de oudste Aspiranten hun eerste zeil-
ervaringen kunnen opdoen en waar de meer er-
varen zeilers kunnen deelnemen aan de cursus op 
getijdenwater.  

Editoriaaltje 
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Editoriaaltje Editoraaltje 

Op 27 april wordt ons vaarseizoen opnieuw fees-
telijk geopend. We willen jullie dan ook allemaal 
graag uitnodigen. Een uitnodiging krijgen jullie 
binnenkort in de brievenbus. Begin mei staat de 
fameuze Blauwe Wimpel op het programma. Tij-
dens deze wedstrijd nemen onze varende takken 
het op tegen de varende takken van andere sea-
scoutseenheden. Meer info kan je vinden verder-
op in het boekje.  

Zoals je ziet zullen we ons de komende maanden 
niet vervelen!  

Tot binnenkort! 

Een stevige linker 

Castor en Hermelijn 

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

 

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

 
03/03 Zoeken, zoeken, zoeken, … Waar zou   

 Matkah toch zijn? 

09/03 CARNAVAL! Kom allemaal in jullie zotste  

 outfit! Wij lopen mee in de kindercarna- 

 valstoet. Opgelet dit is een zaterdag. We 

 spreken af om 13u15 aan het Jeugddorp. 

17/03 Zeevang en Kotick slaan op hol. 

24/03 ENECO CLEAN BEACH CUP! We ruimen met 

 z’n allen het strand op. We spreken af om 

 13u30 aan het Jeugddorp. 

31/03 Niet alleen op 1 april halen wij kattenkwaad 

 uit! 

07/04 Vitch is felix!!! 

14/04 Draai een keer in het rond, stap met je …... 

21/04 Hmm op safari door het bos, kan dat? 

27/04 OPENING VAARSEIZOEN! Wie kan de  

 meeste krabben vangen? Spuikombasis, 

 dit is een zaterdag! 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

 

We spreken telkens af om 14u aan het Zeehondjesokaal in het 
Jeugddorp, tenzij anders vermeld in het programma. De activitei-
ten 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 kleren, want door het ravotten in de 
bossen worden ze wel eens vuil!  

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

28/04 Geen scouts! De leiding moet alle rommel 

 van gisteren nog opruimen. 

05/05 In mei leggen alle vogels een ei, of alle  

 zeehonden? 

12/05 Wie gaat er mee op uitstap? Info komt 

 later 

18/05 SPAGHETTIAVOND! Met vlees, zonder 

 vlees, met saus of zonder saus, met veel 

 mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, 

 maar vooral met veel info over het  

 zomerkamp! Zie pagina 14 

19/05 Ken jij al het verschil tussen Matkah en 

 Snoochnie? 

We spreken telkens af om 14u aan het Zeehondenlokaal 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  

03/03 Hathi heeft een olifantenvacht.  

09/03 Indiaan, cowboy, prinses, brandweerman of  

  astronaut?! Wie is er het zotst verkleed? (Wij 

  lopen mee in de kindercarnavalstoet. Opgelet: 

  dit is een zaterdag. We spreken af om 13u15 

  aan het Jeugddorp.) 

17/03 Zou de paashaas al langsgekomen zijn? 

24/03 Een goede daad gaat nooit verloren: we ruimen 

  het strand op vandaag. Eneco Beach Clean Up 

  (We spreken af om 13u30 aan het Jeugddorp.) 

31/03 Niet alleen op 1 april halen wij kattenkwaad uit! 

07/04 Baloe kan goed overweg met de scoutsknopen, 

  jullie ook? 

14/04 Wie heeft het gedaan en waar is het gebeurd? 

21/04 Welk woord kan je maken met U G B J E O N L E 

  K ? 

27/04 Het is weer zover! Neptunus komt weer aan wal 

  en dat zal gevierd worden. (@Spuikombasis! Let 

  op dit is een zaterdag!) 

28/04 Geen scouts 
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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 jeugd-

dorp (tenzij anders vermeld in het programma). 

Welpen ravotten er op los en hun kleren kunnen wel eens (heel) vuil wor-

den.  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 zeg-

gen: lange blauwe of zwarte broek, scoutshemd, das en eventueel Welpen-

petje.  (Omdat we met veel welpjes zijn zou het wel handig zijn moest jullie 

naam in jullie hemd en das staan)  

05/05 In mei leggen alle vogels een ei. 

12/05 Vandaag gaan we op uitstap. Info komt later 

18/05  SPAGHETTIAVOND! Met vlees, zonder  

  vlees, met saus of zonder saus, met veel  

  mama’s en papa’s en oma’s en opa’s,  

  maar vooral met veel info over het   

  zomerkamp! Zie pagina 14 

19/05     HELP, hoe overleef ik in de jungle? 

26/05     Zijn jullie de helden van de zee? Om ter  

      grootste, mooiste,      

   creatiefste… zandkasteel.    

  Breng eventueel schop, emmer,    

    laarzen… mee. 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

03/03 Making money! @ BOSJE 

10/03 Wat is groen en blauw samen?  

  Appelblauwzeegroen! @ BOSJE 

17/03  Neem jullie strandschop en emmers 

  mee! @ BOSJE 

24/03 We leren een echte aspi zijn,   

  eindelijk! (neem een zakmes mee)  

  @ SPUIKOM 

07/04 Neem jullie lievelingsknuffel mee.  

  @ SPUIKOM 

14/04  Welk dier legt er in april een ei?  

  @ SPUIKOM 

21/04 Zou de paashaas langs gekomen zijn? 

  @ SPUIKOM 
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27/04  Opening Vaarseizoen 

28/04 GEEN SCOUTS 

4-5/05 Blauwe Wimpel 

12/05 Mamadag!!! @ SPUIKOM 

19/05 Roeicursus in één dag. @ SPUIKOM 

26/05 Hoe kom je aan de overkant zonder 

  boot? @ SPUIKOM 

 

Kijk steeds goed waar de vergadering door 

gaat . We wisselenaf en toe af tussen de 

Spuikombasis en het Jeugddorp.  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

03/03 Paintball. Neem je vuile kleren mee! 

10/03 Spuikom here we come!  

17/03 Bodypaint, jwz XD, vuile kleren meenemen! 

24/03 Moneymakers, massas flappen! 

29-31/03 Weekendje! Massas zotjes! Info volgt. 

07/04 Zeiltje placeren 

08-12/04 Zeilcursus stilstaand, meer info verder in het boekje. 

  Verplicht tenzij een geldig excuus! 

14/04 Oefenen!!! 

14-19/04 Zeilcursus getijden 

21/04  Eens kijken of jullie nu echt iets geleerd hebben op 

die cursussen! 

27/04 Opening Vaarseizoen! Afspraak om 0900 

28/04 Geen scouts! 

03-05/05 Blauwe Wimpel! Info verder in boekje 

12/05 Eitje liggen met een zeilboot jwz 

19/05 Heb je echt een helmstok  

  nodig om te zeilen? 

26/05 Sailing like a pro!  
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

02/03 Makt e massas bere seniorteam en wint de Quizavond 

STAM 

03/03 Ej ma, ke men oar gekleurd (werken aan boten) 

10/03 Mass trippen int BOSJE (14u aan ’t Bosje)  

16/03 De geirnoazen verovern Mecheln (SENIOR CITY EXPLORER) 

(info volgt) 

17/03 Us matje Alver et uze ulpe nodig (werken  aan boten) 

24/03 PAKT ALLEMOLLE JE VELO MEE, chilltjes ip de velo 

31/03 MOHOW, e boot int woater?! (10u aan basis) 

07/04 Chilltjes ip de pit 

08-12/04 ZC stilstaand in BRUHHEUH 

14/04 MATJEUH DOE KI NORRE, nie zo scheif 

15-20/04 ZC stromend in NOLLAND 

21/04 Toog ki je skillz matje 

27/04 Opening Vaarseizoen (+ Snekkefuif), je ku   

 moakn daje der ziet 

28/04 Snekkefuif was massaz zwoar… Maja tis   

 Snekke-fuuuuifh (geen scouts) 

04-05/05 Geirnoazen straikes agein on Blauwe Wimpel  

 (info in boekje) 

10-12/05 Wieder weg, je ku moakn daje mee ziet!  

 (weekendje) 

19/05 Preus lik fjirtig 

26/05 At de zunne stekt, stekt were 
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@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 
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Van 3 t.e.m. 5 mei 2019 strijden we voor de Blauwe Wimpel 2019.  

Concrete info:  

Waar? Op de Nautische Basis van de 11e 22e FOS De Boekaniers, 
Louis Coiseaukaai 11d 8000 Brugge  

De leeftijdscategorieën?  

Aspiranten – Juniors – Seniors  

Deelnameprijs? €40 

Transport? Wij verzamelen allemaal samen aan het station van 
Oostende om 18u. Van daaruit nemen we de trein naar Brugge.  

Slaapplaats? Wij nemen onze eigen scoutstenten mee. Jullie moe-
ten dus een matje en slaapzak voorzien.  

Meebrengen? Gamel, bestek, beker, drinkfles, brooddoos, zonne-
crème, slaapgerief, reservekledij, wasgerief, reddingsvest, ... 
(opgelet: wij voorzien geen plastic waterflesjes meer, er zullen wel 
kraantjes zijn waar deelnemers hun drinkflessen kunnen opvullen, 
ook worden geen picknickzakjes voorzien daarvoor dien je zelf een 
boterhammendoos mee te brengen)  

Inschrijven? Stort voor 1 april het juiste bedrag op de rekening van 
onze eenheid. BE95 0013 4174 8658. Vermeld daarbij “BW+ NAAM+ 
TAK”. Je medische fiche geef je bij vertrek af aan je eigen leiding.  

Blauwe Wimpel 
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Binnenkort kan je opnieuw koekjes 

kopen! De komende weken zal  

iedereen bestelformulieren mee 

krijgen en dan kan de verkoop  

beginnen! De persoon die de 

meeste koekjes verkoopt, krijgt 

ook een mooie prijs!  

Veel succes! 
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Op 10 maart en 14 april is er FOS-shop!  

Op deze zondagen is dat om 17u aan het 

Jeugddorp en om 18 uur aan de  

Spuikombasis.  

Kom eens kijken wat er allemaal is of 

breng je uniform 

weer in orde! 

Aandacht aandacht 
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Winterkamp 2018 
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EENHEIDSLEIDING 

Silke Heusequin

(Hermelijn) 

0479922424 

Herme-

lijn@Seascouts.be 

Mathieu Vandecasteele 

(Castor) 

0470615754 

Castor@Seascouts.be 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn)
(0479451586)  

of 
Rudi Heusequin (Alver)

(0473416263) 

ZEEHONDJES 

Flore Kluysse 

(Snoochnie) 

0487459225 

Ooievaar@seascouts.be 

Sien de Pauw (Matkah) 

0488087781  

Kraanvogel@seascouts.be 

Istvan Vansteene (Kotick)

0474577824 

Goendi@seascouts.be 

Virgil Verhelle (Zeevang)

0499609835 

Roek@seascouts.be 

Alexander Cremmery 

(Vitch)  

0496072651 

Coati@seascouts.be 

ASPIRANTEN 

Kimsy Vanderstukken 

(Arasari) 

0478714402  

Arasari@seascouts.be 

Nele Stubbe (Ara) 

0468337556 

Ara@seascouts.be 

Margaux Van Nuffel 

(Collar) 

0494525172  

Collar@seascouts.be 

Carmen Monteyne 

(Agoeti) 

0471313355  

Agoeti@seascouts.be 

JUNIORS 

Matisse Monteyne 

(Albatros) 

0479698894  

Albatros@seascouts.be 

Lise Heusequin

(Spitsvogel) 

0478974906 

Spitsvogel@seascouts.be 

Gijs de Pauw (Corvus)

0493789217  

Corvus@seascouts.be 

Nona Keirens 

(Kwikstaart) 

0495818544  

Kwikstaart@seascouts.be 

WELPEN 

Lotta Maseman (Akela)

0471829992 

Sitta@seascouts.be 

Jasper Nollet (Baloe)

0471432525 

Fodi@seascouts.be 

Elise Vermeersch (Hathi)

0479598045 

Patrijs@seascouts.be 

Tim Eneman (Chil)

0498613529 

Kama@seascouts.be 

Charlotte Vanschoon-

beek (Bagheera)

0499840983 

Koolmees@seascouts.be 

SENIORS 

Joppe Dehandschutter

(Pacu)  

0497999061  

Pacu@seascouts.be 

Timothy Meseure 

(Beluga) 

0491522849 

Beluga@seascouts.be 

Amber Monteyne

(Plevier) 

0475282739 

Plevier@seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 

Kurt Devriendt 
0475614491 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2018 23 

Aspiweekendje 08-10/02 
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Zoals vermeld in het vorige WH’tje, gaat in de eerste week 

van de paasvakantie de zeilcursus stilstaand water door. 

Ziehier nu alle concrete informatie. 

Wanneer: Van maandag 8 april 10u tot vrijdag 12 april 17u 

Waar:  Nautische basis van 11-22ste FOS De Boekaniers 

  Lodewijk Coiseaukaai 11d, 8000 Brugge 

Doelgroep:  Laatstejaars aspiranten—Juniors—Seniors 

Niveau’s:  Fokkemaat & Commando (beginners &  gevorderden) 

Kostprijs:  95 euro (overschrijven op rekening van onze eenheid) 

  BE95 0013 4174 8658 

Benodigdheden: 

Identiteitskaart - Lunchpakket voor maandagmiddag—Reddingsvest—

Bootsloffen—Zwemgerief—Slaapgerief met extra deken—wasgerief—

schrijfgerief—Zeil/regenkledij—Eetgerief—Voldoende warme kledij & re-

servekledij—FOS cursusboek—Zakgeld—Knopentouwtje—Medische fiche 

Zeilcursus Stilstaand Water 

Inschrijven 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Castor@seascouts.be met 

volgende gegevens en het juiste bedrag over te schrijven naar onze eenheid. 

Naam & Voornaam — Adres — Geboortedatum 

GSM ouders — Beginners/gevorderden —  Vegetarisch/Carnivoor. 
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Beste cursist, Ook dit scoutsjaar wordt er een zeilcursus op getijdenwater  

georganiseerd. In deze brief vinden jullie de eerste belangrijke informatie.  

WANNEER    Van zondag 14 april tot zaterdag 20 april (de tweede week van 

   de paasvakantie). Zondag 14 april vertrek vanuit Terneuzen. 

   Zaterdag 20 april terug met de boten naar Terneuzen, waar de 

   cursus dan ook eindigt.  

WAAR  Oosterschelde, NL  

THEORIEDAGEN  Zaterdag 23 februari ‘19 & Zaterdag 9 maart ‘19   

   De theoriedagen zullen plaatsvinden in Gent op de scoutsbasis 

   van De Wilde Eend (Veerstraat 82, 9032 Drongen), van 10h tot 

   16h45.  

INSCHRIJVEN  Inschrijven kan van 27 januari tot en met 3 maart op http://

   vloot.fos.be/. De cursus kost €140, betalingsgegevens en  

   bijkomende info volgen na inschrijving.  

BELANGRIJK!  De tweede theoriedag 9/03 zal er ruimte zijn voor vragen om-

trent de gegeven stof en zal ook het EXAMEN met de theoretische stof afgelegd 

worden (wederom m.u.v. getijdenwerking en tochtplanning). Aanwezigheid op de 

tweede theoriedag is VERPLICHT voor alle cursisten voor de volledige dag. Wie niet 

zou slagen voor dit theorie-examen krijgt een herkansing op de laatste avond van 

de cursus samen met het examen over de tochtplanning. 

Mocht je nog vragen hebben, kan je steeds terecht voor vragen via mail zcgetij-

den@dewildeeend.be. Tot dan! Martijn (hoofdinstructeur) & Stephanie 

(cursusverantwoordelijke) 

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

De Aspiranten, 

Juniors en Seni-

ors dit jaar weer 

gaan strijden 

voor de Blauwe 

Wimpel? 

Het eten op winterkamp 

heeeeeeeel lekker was?  

Er nog enkele 

scoutsdrink-

flessen te koop 

zijn? Vraag 

ernaar bij Her-

melijn! 

Je kan genieten 

van enkele voorde-

len als je het moei-

lijk hebt om de 

scouts te bekosti-

gen? Vraag gerust 

meer info over So-

lidariteit Op Maat 

bij Hermelijn of 

Castor.  

Je elke eerste 

vrijdag van de 

maand naar 

de Open Bar 

kan komen?  

Het Aspiweekendje 

super tof was?! 

Je opnieuw koekjes kan 

kopen? Meer info hier-

over krijg je later! 

De Juniors 

vanaf nu el-

ke maand 

voor het kli-

maat gaan 

betogen? 

GO GO GO! 

De quizavond van de 

STAM een spetterend 

feest zal worden?  

We bin-

nenkort 

ons vaar-

seizoen 

weer fees-

telijk in-

zetten?  

De Seniors meedoen aan Senior 

City Explorer samen met andere 

scoutsen? 

We bijna 

weer het wa-

ter op gaan? 

De Zeehond-

jes en Wel-

pen op-

nieuw een 

spaghetti-

avond orga-

niseren?  
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Je elke eerste 

vrijdag van de 

 

02/03  Quizavond 

09/03  Theoriedag II Zeilcursus  

   Getijden 

08-12/04 Zeilcursus Stilstaand 

14-20/04 Zeilcursus Getijden 

27/04   Opening Vaarseizoen 

28/04  Geen scouts 

03-05/05 Blauwe Wimpel 

18/05  Spaghettiavond Zeehonden 

   en Welpen 

30/06  Afsluiter van het scoutsjaar 

08-14/07 Zomerkamp Zeehonden en 

   Welpen 

14/07  Bezoekdag zomerkamp  

08-18/07 Zomerkamp Aspiranten,  

   Juniors en Seniors 




