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Dag scoutsers! 

Het eerste Westhindertje van dit jaar en reeds mijn derde 
“eerste Westhindertje” als eenheidsleiding. Het kan snel 
gaan. Maar daarom  wordt het niet minder interessant!  

Dit jaar zijn er namelijk opnieuw wat veranderingen 
tegenover vorig jaar want we hebben dit jaar 
bijvoorbeeld geen Startdag meer... Of toch niet meer in 
de setting als vorige jaren. We merkten een groot aantal 
leden op en werkten daarom voor het eerst met twee 
inschrijvingsdagen: één in juli en één in augustus. Terwijl 
ik dit schrijf moet die van augustus nog komen, maar die 
van juli was alvast een succes. 

Juist om de reden van onze hoge ledenaantallen doen we 
geen klassieke startdag meer, maar heeft elke tak wel een 
dag op en naast het water op de Spuikom. Om 17u00 is 
er een Open Bar om wat kennis te maken met de 
verschillende ouders en leden. Vergelijkbaar met de 
laatste zondag van vorig jaar. Beginnen met hetgeen 
waarmee je geëindigd bent, heet dat. Helpt naar het 
schijnt ook tegen katers. 

Editoriaaltje 
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Verder hebben we weer een heleboel nieuwe 
leiding in ons midden! Roek, Kama, Patrijs en 
Goendi waren tot kort nog gewoon senior en nu 
hebben ze een grote verantwoordelijkheid 
bijgekregen. Ze gaan dat super doen! 

Keerzijde van de medaille is dat we helaas 
afscheid moeten nemen van twee hele straffe 
leiders: Narwal en Ibis! Dat we hen gaan missen, is 
een understatement! 

Veel tijd om te missen gaan we echter niet 
hebben want naar goede gewoonte zijn de eerste 
maanden in het scoutsgebeuren weer heel heftig, 
met de overgangen, Saamdagen, roeicursus, 100 
Minutes, boten uit het water halen en het 
herfstfeest.  
 
‘t wordt weer plezant! Tot binnenkort!  

 
 

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

03/09 Ook dit jaar is het opnieuw tijd om de oudste   

  zeehondjes uit te zwaaien! Zeehondjes geboren in  

  2009 worden verwacht om 10u aan het Bosjoenk,  

  voor de andere zeehondjes begint de scouts om 14u.  

 

10/09 We verzamelen allemaal om 14h aan de Spuikom!  

  Vergeet geen reservekledij! 

 

17/09 Kotick en Zeevang zien het nieuwe zeehondenjaar  

  alvast zitten, jullie ook? 

  Om 17.00 is er FOS Shop! 

 

24/09 Geen vergadering, de leiding is op weekend! 

 

01/10 We zullen met z’n allen het bos gaan verkennen! 

 

08/10 Epathka is net jarig geweest! Helpen jullie mee haar 

  cadeautje te vinden? 

 

15/10 De blaadjes beginnen stilaan van de bomen te vallen, 

  wel seizoen zou het nu zijn? 

 

22/10 BINNEN DE MINUUT. Kunnen zeehonden   

  verschillende oefeningen waarmaken in  één minuut? 

  Dat zullen we vandaag  zien! 
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P R O G R A M M A  ZE E H O N D J E S  

29/10 Geen scoutsvergadering, we zien jullie allemaal  

  volgende week terug! 

 

4-5/11 Welpen en zeehonden gaan samen op    

  Karelaweekend! Meer info volgt verder in het  

  Westhindertje! 

 

12/11 Zou het al bijna beginnen sneeuwen, neem maar  

  dikke kleren mee! 

 

18/11 HERFSTFEEST 

19/11 Wie van jullie is er klaar om met de eenheid te gaan 

  zwemmen? Neem allemaal jullie zwemkledij mee en 

  €2! 

 

26/11 Snoochnie is vermist! Helpen jullie haar zoeken? 

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!  



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2017 8 

P R O G R A M M A  WE L P E N  

03/09 Iedereen geboren in 2006 die overgaat naar de 
aspiranten wordt verwacht om 10u aan het 
Jeugddorp met lunchpakket en fiets.  
Voor de andere welpen is het een gewone 
vergadering die van start gaat om 14u! 

 
10/09 Startdag 2.0: ter land, ter zee en in de lucht! Iedereen 

welkom @ de Spuikombasis. 
 
17/09 Welcome to the jungle! 
  Om 17.00 is er FOS Shop! 
 
24/09 Geen vergadering! De leiding is op saamdagen. 
 
01/10 Baloe neemt je mee in de rimboe. 

 
08/10 Chil leert je hoe je een perfecte welp wordt.  
 
15/10 Hathi is de meest wijze olifant van de jungle, wie doet 

het beter?  
 
22/10 Kaa verblindt  je met liefde.  
 
29/10 Geen scouts  100 minutes  
 
4-5/11 Karelaweekend (verdere uitleg volgt).  
 
12/11 K L E A A, welk woord kun je hier mee vormen?  
 
18/11 Herfstfeest!! Info volgt.  
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P R O G R A M M A  WE 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! 

19/11 Eenheidszwemmen! We spreken om 14u af in het  
  Jeugddorp. Vergeet zeker jullie zwemgerief EN centjes 
  (€2) niet!  
 
26/11 Wie? Wat? Waar? Wanneer? Baloe legt het uit. 
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P R O G R A M M A  AS P I R AN TE N  

03/09 Like a virgin – Madonna 
  Vergeet zeker je zwembroek,    
  reservekledij en handdoek niet! Welpen 
  die overkomen naar de aspi’s spreken  
  eerst af aan het Bosjoenk met de   
  welpenleiding en nemen hun fiets mee. 
 
10/09 The start of something new – High   
  school musical Basis 
 
17/09 Could you be loved – Bob Marley Basis 
  Om 18h00 is er FOS Shop! 
 
24/09 Losing my religion – R.E.M.  
  Sorry mokkes! Geen scouts 
 
30/09-01/10 It will rain – Bruno Mars    
   RCstilstaand, info volgt 
 
8/10  What shall we do with the drunken sailor 
  – Irish Rovers Basis 
 
15/10 Money Money Money – ABBA   
  Jeugddorp 
 
22/10 Locked away – Adam Levine Basis 
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P R O G R A M M A  AS P I R AN TE 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. Vanaf 2 november verzamelen we om 14u 
aan het jeugddorp, nog steeds in perfect uniform. Vanaf 
dan kan een lange broek.  

29/10 Lonely -  Bobby Vinton -> Geen scouts 
 
01/11 November rain – Guns N’ Roses   
  Bloemetjes leggen! Info volgt 
 
5/11  Another brick in the wall – Pink Floyd 
  Jeugddorp 
 
12/11 Imagine – John Lennon Basis 
 
18/11 Party in the USA- Miley Cyrus   
  Herfstfeest 
 
19/11 Swimming pool – Kendrick Lamar  
  Eenheidszwemmen (€2) Jeugddorp 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

 03/09 G een propere kleren meedoen, je wordt 

  gedoopt… #beprepared  

10/09 R arara, wat is de fok?  

17/09 O oooo, dat is dus de fok  

  Om 18h00 is er FOS Shop! 

24/09 T ot volgende week, leiding is op   

  Saamdagen (geen scouts) 

30/09-01/10 E n we zijn terug of op roeicursus  

  stilstaand (meer info in het boekje) 

6-8/10 … roeicursus stromend, durf jij het aan?  

15/10 J ij bent niet origineel, brada kom maar één 

  op één  

22/10 O my god! 100MINUTES is volgende week… 

29/10 N a 100MINUTES moet de leiding kuisen… 

  (geen scouts)  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

04/11 G een zondag, maar een zaterdag (boten uit 

  het water halen, 9u aan de basis)  

05/11 E n fock CHIRO, liefst schiet ik op CHIRO   

12/11 N og eens paintballen! JOEPIEEEE (kleren 

  waar verf op mag komen meedoen)  

18/11 S uperzottecrazyloco-verstoppertjes- 

  varianten (Herfstfeest) 

19/11 !!! we gaan zwemmen met z’n allen! (€2) 

26/11 !!! we gaan niet zwemmen met z’n allen!  
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

03/09 Jullie gaan het laatste jaar in! Sshpannend!  

10/09 Startdag 2.0 Ouders zijn welkom voor een 

  open bar vanaf 17u  

17/09 Zeiltje leggen, niemand zeggen.  

24/09 Geen scouts  

30/09-01/10 Roeicursus Stilstaand 

6-8/10 Roeicursus Stromend 

15/10 Met onbevaren volk is het slecht zeilen.  

22/10 Everybody wants money money to live in a

  location sunny sunny.  

28/10 100 MINUTES! HOERA!!!!!  

29/10 Opkuis 100 Minutes  

04/11 Boten uit het water. Verzamelen op de  

  basis om 9u 

05/11 We bereiden ons voor op volgende week! 

11/11 Senior City Explorer! Knallen! Info volgt 
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12/11 Geen scouts  

18/11 Herfstfeest 

19/11 Eenheidszwemmen (Vergeet je   

  zwembroek en €2 niet!) We verzamelen 

  aan het jeugddorp.  

26/11 Handen uit de mouwen! Lange werkdag 

  10u tot 16u  

 

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
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Een nieuw scoutsjaar betekent voor sommigen ook een nieuwe 

tak. Volgende leden gaan over naar een nieuwe tak.  

 Alle kindjes geboren in 2009 gaan over van de zeehondjes 

naar de welpen. 

 De kinderen geboren in 2006 zullen hun eerste stappen 

zetten op het water bij de aspiranten. 

 Takjes worden boompjes! De jongeren geboren in 2003 

gaan over naar de juniors. 

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

jongeren geboren in 2001 doen. 

Overgangen 

SAVE THE DATE 
18 november is ons jaarlijkse HERFSTFEEST! 

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 7  
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 7  
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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 aub. 

 

Rekeningnummer scouts: BE95 0013 4174 8658  
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Karelaweekend!! 

Beste Welpen, Zeehondjes en ouders, 

 

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 4 
en 5 november 2017 in Jeugdherberg De Wullok te 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: 

 

 matje & 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 oktober.  

 

Alvast een stevige scoutshand en hopelijk tot dan, 

 

De leiding! 

 

Indien er vragen, problemen of onduidelijkheden zijn, contacteer dan 
gerust Akela (Lotta/Sitta) op het nummer 0471829992 of via volgend 
email-adres: sitta@seascouts.be of Epathka (Margaux/Collar) op het 
nummer 0494525172 of via volgend email-adres: collar@seascouts.be. 

mailto:griel@seascouts.be
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De leiding van het scoutsjaar 2016-2017 

Zeehondjesleiding 

Epathka Chickie Snoochnie 

Matkah Kotick Zeevang 
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De leiding van het scoutsjaar 2016-2017 

Welpenleiding 

Akela Baloe Kaa 

Bagheera Chil Hathi 
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Aspirantenleiding 

Spitsvogel Arasari Ara 

Wevertje Markoeb Corvus 
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Juniorleiding 

Pacu Plevier 

Albatros Beluga 
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D i t  w o r d t  d e 
leidersploeg voor het 
komende scoutsjaar. 
Hopelijk amuseren jullie 
je te pletter. Wij hebben 
er alvast zin in! Op een 
spetterend scoutsjaar! 
Tot in september! 

Seniormoderators 

Hermelijn Castor 

Eenheidsleiding 

Mpango 
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NIEUWE TOTEMS 

De nieuwe getotemiseerden 

op kamp Kamperland 2017: 

 Vinnige Koolmees 

 Bedaarde Goendi 

 Vlijtige Roek 

 Argeloze Kama 

 Spitsvondige Coati 

 Markoeb 
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EENHEIDSLEIDING 
Jef Depret (Mpango) 
0496892765 
Mpango@seascouts.be 

FOS SHOP 

 Annik Cools (Marlijn) 

(0479451586)  

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.be 
 
Sien De pauw (Matkah) 
0488087781  
Kraanvogel@seascouts.be 
 
Istvan Vansteene (Kotick) 
0474577824 
Goendi@seascouts.be 
 
Virgil Verhelle (Zeevang) 
0499609835 
Roek@seascouts.be 

ASPIRANTEN 
 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.be 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 
0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 
0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Jonathan Cornelis 
0499407326 
Markoeb@seascouts.be 
 
Charlotte Vermeersch
(Wevertje) 
0471108249  
Wevertje@seascouts.be 
 
Gijs De pauw (Corvus) 
0493789217  
Corvus@seascouts.be 
 

JUNIORS 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 

WELPEN 
 
Lotta Maseman (Akela) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Karen Hoorne (Kaa) 
0487613709  
Griel@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Baloe) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 
 
Nona Keirens (Bagheera) 
0495818544  
Kwikstaart@seascouts.be 
 
Elise Vermeersch (Hathi) 
0479598045 
Patrijs@seascouts.be 
 
Tim Eneman (Chil) 
0498613529 
Kama@seascouts.be 

SENIORS 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.b
e 
 

Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 

COMITEVOORZITTER 
Kurt Devriendt 
0475614491 
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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 30 september om 09u aan onze nautische basis, 
Vicognedijk 31, 8400 Oostende (Spuikom), alles eindigt op zondag 1 oktober om 
17u. 

 

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. 18 september!* 

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

 
Wat kost dat? 

FOS leden betalen €25.  

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? 
seascouts@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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Antwerpen L.O. 6 oktober 2017 – 8 oktober 2017 

Beste Senior, beste leid(st)er,  

Jaarlijks wordt er voor jou de Roeicursus Getijdenwater georganiseerd. Dit jaar is dat niet 

anders. Tijdens het tweede weekend van oktober, van 6 tot 8 oktober staat een team 

instructeurs klaar om jou aan te leren hoe je veilig met een roeiboot kan manoeuvreren op 

getijdenwater.   

Cursusboek De leerstof bestaat uit de inhoud van de roeicursus stilstaand én het nieuwe deel 

getijdenwater niveau 5. Deze is op voorhand bestellen bij de FOS-shop en kost €5. Hiervoor 

mail je naar shop@fos.be om klaar te leggen op de theoriedag of ga je eens langs in de FOS-

shop, vlakbij station Gent Sint-Pieters.   

Theoriedag Zaterdag 16 september 2017 van 9u30 tot omstreeks 13u FOS, Kortrijksesteenweg 

639, Gent (vlakbij St-Pieters station) Schrijfgerief, kladpapier en cursusboek meebrengen!  

Wanneer? De cursus start vrijdag 6 oktober 2017 om 20u. Het einde van de cursus is zondag 8 

oktober 2017 om 15u. 

Waar? Basis Seascouts Lange Wapper Beatrijslaan 41, Linkeroever, Antwerpen.  

Meebrengen 

Reddingsvest, Matje, slaapzak, een extra dekentje, Toiletgerief, wasgerief,  Schrijfgerief, 

Zeilkledij, Voldoende warme kleren, Eetgerij (bord/gamel, beker en bestek),  FOS-cursusboek 

Inschrijven http://vloot.fos.be, tabblad Roeicursus Getijden, daar staat het formulier dat je 

moet invullen om je in te schrijven. 

Kostprijs €30 voor cursisten 

Het rekeningnummer waarop je moet betalen krijg je automatisch toegestuurd zodra je je 

inschrijft. Een online inschrijving is officieel, ook als je nog niet betaalt kan dit later gevorderd 

worden.  

Lees zeker de kleine lettertjes op de website in geval van annulatie.  

Contactpersoon: Kristof Mollé (0485/08.43.65) Anton Van Avermaet (0479/22.78.58) 

Roeicursus Getijdenwater 

STARTDAG 

10 september 

van 14u tot 

17u 
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Startdag 

We nodigen jullie graag allemaal uit voor onze startdag. 

Op 10 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 17u 
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 

10 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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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: Jasper Nollet       

 Functie:  Welpenleiding            

 Totemnaam:      

  Zelfbewuste Fodi 

   

 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Naar mijn opa, die altijd de meest interessante avonturen uit 

zijn leven vertelde. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Onvergetelijke zondagen en kampen met “leuke” mensen. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Marinebioloog. 

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

Dat iedereen op de wereld gelukkig is. 

Wat frustreert jou het meest?  

Mensen die niet lachen. 
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Lachen. 

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

je dan een reis maken?  

Naar het jaar 3017, om te zien of de kwallen de wereld al hebben 

overgenomen of dat de mens nog altijd het dominante ras is. (ik 

gok op de kwallen) 

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

zou dat dan zijn?  

Mijn scoutshemd natuurlijk!!!!! 

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

Eigenlijk overal, maar nu vooral naar Zuid-Amerika. 

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

waarom? 

De 3 biggetjes van K3 (de originele). Omdat K3 m’n voorbeeld is. 

Wat is je favoriete motto?    

Doe het! We gaan toch allemaal dood! 
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 WIE  IS WIE ? enc yc lopedie  

 

  
De Fodi is een felgekleurde en opvallende zangvogel. Hij 

is verdraagzaam, trouw en weinig schuw. Hij geeft een 

erg rustige indruk maar is innerlijk zeer levendig. 

Meestal bouwt de Fodi een nest met een ingewikkelde 

structuur, maar soms maakt hij er zich gemakkelijk van 

af. Het vogeltje is ongeveer 10 cm lang en weegt tussen 

de 14 en 19 gram. Het mannetje is felrood met zwarte 

markeringen rond elk oog. De vleugels en staart zijn 

olijfbruin. De vrouwtjes zijn veel onopvallender: het 

bovenste gedeelte van het lijfje is olijfbruin, het 

onderste gedeelte grijs-bruin. Het is een veel 

voorkomende soort in bossen, graslanden en 

gecultiveerde gebieden. In Madagaskar wordt de vogel 

beschouwd als een plaag voor de rijstoogst. De 

Madagaskarwever is tevens geïntroduceerd in andere 

gebieden van de Indische oceaan, waaronder Mauritius 

Zelfbewuste 

Fodi 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritius_(land)
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H É , W I S T  J E  D A T …   

Wist je dat we na ongeveer 30 jaar 

afscheid nemen van onze 

Vuurtorenbasis?  

Lucca graag 

een centje 

bijverdiend 

door 10 cent 

uit het toilet te 

vissen? 

Wist je dat onze 

Zeehonden en Welpen dit 

jaar hun Karelaweekend 

doorbrengen op een 

nieuwe locatie te 

Blankenberge? 

Wist je dat korte 

haren een nieuwe 

trend zijn op kamp? 

 We 4 nieuwe leiding mogen 

verwelkomen: Goendi, Roek, 

Patrijs en Kama komen er bij! De leiding een 

heuse opkuisdag 

heeft gehouden 

speciaal voor het 

nieuwe scoutsjaar? Ooievaar sinds kort deel 

uitmaakt van het 

Westhindertje-

redactieteam? 
Het eten op kamp weer geweldig lekker was! 

Dikke merci aan de gedreven keukenploeg! 

Wist je dat we 

afscheid moeten 

nemen van 

Narwal en Ibis? 

Zij verlaten dit 

jaar onze 

leidersploeg... 

De leiding alweer volop bezig is met de 

voorbereidingen van 100 Minutes?  

De Grote Jongens hun 

vlag kwijt zijn? Hierbij 

een warme oproep naar 

diegene die hier iets 

meer van weet! 

Er een nieuw 

koppeltje is 

bij de leiding: 

de 

tortelduifjes 

zijn Arasari en 

Castor! 
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Wist je dat onze 

Zeehonden en Welpen dit 

jaar hun Karelaweekend 

doorbrengen op een 

nieuwe locatie te 

Blankenberge? 

03/09 Overgangen + eerste scoutsdag 

10/09 Startdag 

24/09 Geen scouts: Saamdagen 

30/09-1/10  Roeicursus Stilstaand water 

6-8/10 Roeicursus Getijden 

20/10 Dag van de jeugdbeweging 

28/10 100 Minutes 

04/11 Boten uit het water 

4-5/11 Karelaweekend 

18/11 Herfstfeest 

19/11 Eenheidszwemmen 

03/12 Sinterklaasfeest 

26-30/12 Winterkamp 

2-6/4 Zeilcursus Stilstaand water 

8-14/4 Zeilcursus Getijden 

21/04 Opening Vaarseizoen 

09-19/07 Zomerkamp De Hoge Rielen 




