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Beste scouts en gidsen, ouders en vrienden 

Na een prachtige zomer met een onvergetelijk zo-

merkamp, een avontuurlijk zeilkamp en hopelijk 

wat tijd om goed uit te rusten, beginnen we op-

nieuw aan het scoutsjaar. Wij, Castor en Herme-

lijn, hebben de moeilijke taak om Mpango op te 

volgen als eenheidsleiding en willen hem dan ook 

enorm bedanken voor de afgelopen drie jaar. Een 

dikke adjidji heeft hij wel verdiend na zijn fantas-

tisch werk als eenheidsleiding.  

In de hoop hem te evenaren, vliegen we er met-

een in dit jaar. Op 2 september gaan de oudsten 

van elke tak over naar de volgende tak en op 9 

september zijn jullie allen welkom aan de bar om 

17u op onze startdag. Het ideale moment om al je 

vragen af te vuren op de leiding. Meer info daar-

over kan je vinden verder in dit boekje.  

Editoriaaltje 
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Van nu tot aan de kerstvakantie staat onze 

agenda alweer bol van de activiteiten. Zoals 

elk jaar verwelkomen we de andere 

seascouts-eenheden op onze roeicursus in 

oktober en ook 100 Minutes is ondertussen 

een vaste waarde geworden. Op 27 oktober 

organiseren we de ondertussen zesde editie 

van deze knalfuif en omwille van het grote 

succes, gaat die dit jaar door in de Hippo-

droom.  Een heleboel andere belangrijke da-

ta kan je vinden achteraan in dit Westhin-

dertje. Hopelijk zien we jullie dan! 

Een stevige linker 

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

02/09 De oudste zeehondjes worden getest om over 

  te gaan naar de welpen! Zeehondjes geboren 

  in 2010 worden verwacht om 10u aan het  

  Bosjoenk, voor de andere zeehondjes begint 

  de scouts om 14u.  

09/09 We starten het nieuwe scoutsjaar allemaal  

  samen aan de Spuikombasis! Vergeet geen  

  reservekledij.  

16/09 We leren Vitch beter kennen. Wie is hij, wat  

  doet hij, wat drijft hem?  

23/09 Welke dieren leven allemaal in het bos?  

30/09 Geen scouts – de leiding is op weekend.  

07/10 We zien elkaar eindelijk terug na 2 weken!  

  Wie neemt de mooiste tekening mee voor de 

  leiding?  

14/10 Het regent, het regent, de zeehondjes worden 

    nat.  

21/10 Wat als… de zeehondjes de stad intrekken?  

28/10 Geen scouts – tot volgende week!  
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

03-04/11 KARELAWEEKEND, meer info volgt verder in 

   het boekje.  

11/11 Dag van de Wapenstilstand, maar wat is dat  

  juist?  

17/11 HERFSTFEEST, iedereen welkom!  

18/11 Na al dat eten van gisteren, moeten we   

  sporten! We gaan eenheidszwemmen. Neem 

  allemaal jullie zwemgerief en €2 mee!  

25/11 Matkah is vermist, helpen jullie haar zoeken?  

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 bos-
sen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

02/09 Iedereen geboren in 2007 die overgaat naar de  

  aspiranten wordt om 10u aan het Jeugddorp met 

  lunchpakket en fiets verwacht ! 

09/09 Iedereen is van harte welkom @ de spuikombasis 
voor een legendarische startdag.  

 
16/09 Junglebook, hoe ging dat weer?  
 
23/09 Om ter snelst of om ter traagst…  
 
30/09 Geen vergadering! De leiding is op saamdagen. 
 
07/10 Chil kent alle paadjes in het bos, jullie ook?  
 
14/10 Teerpoot ?!  
 
21/10 Ik vind het bereleven niet zo kwaad.   
 
28/10 Geen scouts— 100 Minutes  
 
03-04/11 Het langverwachte Karelaweekend!  
 
11/11 H I T A H, wat kun je met deze letters vormen?  
 
17/11 Het is weer die tijd van het jaar, Herfstfeest  
  natuurlijk!  
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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 jeugd-

dorp (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! 

18/11 Eenheidszwemmen! We spreken om 14u af in het 
  Jeugddorp. Vergeet zeker jullie zwemgerief EN  
  centjes (€2) niet!  
 
25/11 Welpen tegen de leiding…wie wint ?    
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

02/09 Jippiee nieuwe aspirantjes! #wheee  

  #neemjezwembroekmee basis  

Oude welpen spreken eerst af met de welpenlei-

ding in het bosjoenk, daarna fietsen ze met de as-

pileiding naar de spuikom. Dus vergeet je fiets ze-

ker niet! 

09/09 Roeien hoe moet da kerl?!    
  #ietsnieuwsisaltijdmoeilijk basis  
 
16/09 Niets lukt van de eerste keer.    

  #dezekeerbeter? basis  

23/09 Roeien, roeien trek aan de riemen dan  
  ga je vooruit #liedjeszingen. basis  
 
30/09 Geen scouts, sorry #bléten  

06-07/10 Roeicursus stilstaand, info volgt.  
 
14/10 Het is licht en het is blauw    
  #donkerblauw.  basis  
 
21/10 Binnen 3 dagen is Agoeti jarig #feest  
  basis  
 
28/10 Geen scouts #nogkibléten  
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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 uni-
form., met korte blauwe of zwarte broek.  Neem steeds je 
reservekledij mee als de vergadering doorgaat op de spui-
kombasis. Vanaf 2 november verzamelen we om 14u aan 
het jeugddorp, nog steeds in perfect uniform. Vanaf dan 
kan een lange broek.  

01/11 Bloemetjes leggen niemand zeggen, 
  info volgt.  
 
04/11 Oeioeioei de boten zijn verdwenen 
  #helpjezezoeken? basis  
 
11/11 1minuut stilte #wapenstilstand basis  
 
17/11 Jippiee allemaal samen lekker eten op 
  herfstfeest #mmmmn  
 
18/11 Het eten van gisteren gaan   

  afzwemmen. #eenheidszwemmen 

Neem 2 euro en je zwemgerief mee! bosjoenk 

25/11 Hoe ziet het bosjoenk er weer uit? 
  #evendenkenn bosjoenk  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

 02/09 Bang, bang, bang, tis vandaag dikke  

  overgang. 

09/09 Gewoon startdag broeders.  

16/09 Stop toch met geilen, vandaag gaan we  

  lekker zeilen.  

23/09 Vulkaankrater, vulkaankrater, vulkaankrater, 

  vandaag gaan we met z’n allen te water. 

30/09 Geen scouts, de leiding is op teambuilding. 

07/10 Het grote Albatros eieren spel—iedereen 

  neemt 1 ei mee. (gasten zonder   

  roeicursus—info bij de leiding) 

06-07/10 Roeicursus stilstaand 

12-14/10 Boeien, boeien, boeien, als je wilt ku je da 

  weekend in Antwerpen goan roeien.  

  (Roeicursus getijden) 

21/10 Geld inzamelen voor epic dingen te doen 

  dit jaar, jwz, like en deel xoxo (info volgt nog 

  via fb) 

28/10 Geen scouts (dag ervoor is het 100  

  Minutes—2de jaar juniors zijn welkom)  
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

03/11 Boten uit het water—iedereen aanwezig

  om 9u 

04/11 Geflest, geflest, geflest, tis tijd voor  

  oktoberfest. Wel in november ma ja cup of 

  care (Albatros is de dag erna jarig, em is 

  massas bere oxoxox) 

11/11 Wapenstilstand, wapenstilstand,   

  wapenstilstand, als je te dicht bij de tv zit, 

  dan worden je ogen vierkant. (er is scouts, 

  fuck de feestdagen)  

17/11 Herfstfeest, hoe meer zielen, hoe meer  

  vreugde. (info volgt) 

18/11 Eenheidszwemmen, neem allemaal je  

  boeitjes en €2 mee. 

25/11 Gewoon boef man.  
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

02/09 We leren elkaar nóg beter kennen. 

09/09 Wa doen al die kinders op de basis??  

  Ouders zijn welkom voor een open bar 

  vanaf 17u  

16/09 Ik ga op reis en ik neem mee… 

23/09 Hoe multifunctioneel is de Kontiki?  

30/09 Wieder weg, trekt junder plan!   

  (Saamdagen voor leiding, geen scouts) 

06-07/10 Roeicursus stilstaand, altijd welkom  

12-14/10 Roeicursus stromend, allemaal meedoen! 

  (info volgt)  

21/10 De leiding trakteert (de personen die hun 

  brevet behaalden 

27/10 100MINUTES!!!! 

28/10 Gisteren was 100MINUTES = geen   

  scouts vandaag 

03/11 Dag bootjes, daaaag! (boten uit het water, 

  iedereen aanw. om 9u basis) 

04/11 What to do without a boat  
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11/11 Leg je hart op je tong . 

17/11 Herfstfeest (info volgt)  

18/11 Gisteren was herfstfeest, vandaag gaan  

  we dus zwemmen (€2). 

25/11 Paintball op de basis, zorg voor kledij die 

  vuil mag worden! (en wees op tijd)   

 

Je laatste jaar als lid en dus ook als Se-

nior belooft een onvergetelijk jaar te 

worden!  Laat steeds weten aan de lei-

ding of je er zal zijn of niet, zodat wij de 

activiteiten optimaal kunnen voorberei-

den!  
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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 2010 gaan over van de zeehondjes 

naar de welpen. 

 De kinderen geboren in 2007 zullen hun eerste stappen 

zetten op het water bij de aspiranten. 

 Takjes worden boompjes! De jongeren geboren in 2004 

gaan over naar de juniors. 

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

jongeren geboren in 2002 doen. 

Overgangen 

SAVE THE DATE 
17 november is ons jaarlijkse HERFSTFEEST! 

We genieten van een glaasje, lekker eten en goed 

gezelschap. Jullie zullen hier nog allemaal een uit-

nodiging voor in de bus krijgen en we hopen dat 

we veel kinderen en hun ouders zullen mogen ver-

welkomen! 
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 8
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p  2 0 1 8  
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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 vermel-

ding “Lidgeld + namen kinderen”.  
 

Gelieve dit te doen voor 1 november aub. 
 

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 
3 en 4 november 2018. 

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 kun-
nen openen. Zondag om 16u zullen we dan helaas afscheid moeten nemen van jul-
lie. 

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 30 september.  

 

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 Snoochnie (Flore/Ooievaar) op het 
nummer 0487459225 of via volgend email-adres:  
ooievaar@seascouts.be. 

mailto:griel@seascouts.be
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INSCHRIJVINGSSTROOK KARELAWEEKEND 
03-04 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 30 septem-
ber. Geraak je er deze dag niet en wens je alsnog in te schrijven, neem contact op met 

de leiding (Akela/Snoochnie ) 

ten laatste  2 oktober !!! 

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 9 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 

9 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 2016

Zeehondjesleiding 

Snoochnie 

Zeevang 

Matkah 

Kotick Vitch 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2018 27 

De leiding van het scoutsjaar 2016-2017 

Welpenleiding 

Akela Baloe 

Bagheera Chil Hathi 
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Aspirantenleiding 

Arasari Ara 

Collar Agoeti 
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Juniorleiding 

Spitsvogel 

Corvus 

Albatros 

Kwikstaart 
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Seniormoderators 

Pacu 

Plevier 

Beluga 
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Dit wordt de leiders-
ploeg voor het komen-
de 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 
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) 
0470345417  
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 
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FOSsho 

Antwerpen L.O. 12 oktober 2018 – 14 oktober 2018 

Beste Senior, beste leid(st)er,  

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

ders. Tijdens het tweede weekend van oktober, van 12 tot 14 oktober staat een team instruc-

teurs klaar om jou aan te leren hoe je veilig met een roeiboot kan manoeuvreren op getijden-

water.   

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. Hier-

voor 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 15 september 2018 van 9u30 tot omstreeks 13u FOS, Kortrijksesteen-

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

Wanneer? De cursus start vrijdag 12 oktober 2018 om 20u. Het einde van de cursus is zon-

dag 14 oktober 2018 om 15u. 

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

Meebrengen 

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

kledij, 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)  

Roeicursus Getijdenwater 
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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 voe-
ren over een roeiboot, je krijgt wat meer theorie en leert lijnwerpen en alle 
courant gebruikte knopen maken. 

 

Wanneer? 

 

We starten op zaterdag 6 oktober om 09h00 aan onze nautische basis, Vicogne-
dijk 31, 8400 Oostende (Spuikom), alles eindigt op zondag 7 oktober om 17h00. 

 

Hoe inschrijven? 

 

Inschrijven doe je door te surfen naar www.fos.be/vloot en het formulier in te vul-
len 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 

Hermelijn@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 
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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: Charlotte Vanschoonbeek       

 Functie:  Welpenleiding      

 Totemnaam:      

  Vinnige Koolmees 

   

 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Als kind keek ik op naar mijn memè, omdat zij de meest inte-

ressante levenslessen met haar meebracht. 

Wat betekent scouting voor jou? 

Scouting is voor mij iets onmisbaar geworden, en het brengt 

natuurlijk veel plezier met zich mee en vrienden. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Prinses. 

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

Dat niemand pijn moet lijden en dat iedereen gelukkig is. 

Wat frustreert jou het meest?  

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

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Motivatie. 

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

je dan een reis maken?  

Naar de prehistorie om te zien of die dinosaurussen echt wel zo 

cool zijn zoals de mens die nu ziet. 

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

zou dat dan zijn?  

Muffin natuurlijk. 

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

Ik zou enorm graag door zuid -Amerika willen rondtrekken. 

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

waarom? 

K3 en het magische medaillon, omdat ik die film al meer dan 10x 

heb gezien en die dus helemaal vanbuiten ken. 

Wat is je favoriete motto?    

Doe wat je zelf wil doen en laat je keuzes niet afhangen van ande-

re mensen. 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2018 41 

 WIE IS  WIE? encycloped ie  

 

  
De koolmees is een zangvogel uit de familie van 

echte mezen. De koolmees is de grootste soort 

mees. Koolmezen leven vooral in bosrijke gebie-

den, maar ze zijn ook heel vaak te zien in tuinen 

met veel groene voorzieningen. Koolmezen bevin-

den zich het meest in het struikgewas, tussen 

houtwallen en houtsingels en eigenlijk overal 

waar bomen te vinden zijn. Koolmezen zijn niet 

schuw en eten soms pinda's uit de hand. Het 

voorkomen, doen en laten van deze zangvogel zijn 

zeer aantrekkelijk. Hij is veelzijdig begaafd en erg 

nuttig. De Koolmees is bedrijvig, behendig, vrolijk, 

opgewekt, nieuwsgierig maar kan ook twistziek 

zijn. Hij is sociaal en trekt rond in familieverband. 

Vinnige 

Koolmees 
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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! 
Wist je dat onze Zeehon-

den en Welpen dit jaar 

hun Karelaweekend op-

nieuw doorbrengen te 

Blankenberge omdat het 

vorig jaar zooo leuk was? 

Zomerkamp super 

leuk was en we 

prachtig weer 

hadden? 

 We 2 nieuwe leiding mogen 

verwelkomen: Koolmees en 

Coati komen er bij! Onze Hermelijn zeer goe-

de banden heeft met De 

Jolle? 

Beluga voor 4 maanden 

op zee vertrekt? We zullen 

hem missen! Het eten op kamp weer geweldig lekker was! 

Dikke adjidji voor de gedreven keukenploeg! 

Wist je dat we 

afscheid moeten 

nemen van Griel, 

Mpango en  

Wevertje? Zij 

verlaten dit jaar 

onze leiders-

ploeg maar we 

blijven dikke 

vriendjes! 

De leiding alweer volop bezig is met de 

voorbereidingen van 100 Minutes?  

We 2 opvolgers hebben 

van Mpango als  

eenheidsleidingsteam? 

Succes Hermelijn en  

Castor! 

De inschrij-

vingsdagen 

een succes 

waren en er 

weer veel 

nieuwe kind-

jes bijkomen! 
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Blankenberge omdat het 

 

02/09  Overgangen 

09/09  Startdag  

30/09  Geen scouts       

   De leiding is op Saamdagen 

06-07/10  Roeicursus stilstaand 

12-14/10  Roeicursus getijden 

27/10  100 Minutes 

01/11  Bloemlegging 

03-04/11  Karelaweekend 

17/11  Herfstfeest 

18/11  Eenheidszwemmen 

02/12  Sinterklaas 

07/12  Open bar Deluxe 

26-30/12  Winterkamp 

03-05/05  Blauwe Wimpel te Brugge 

08-14/07  Zomerkamp Welpen en Zeehonden 

14/07  Bezoekdag zomerkamp  

08-18/07  Zomerkamp Aspiranten,     

   Juniors, Seniors 




