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Editoriaaltje
Dag medescouts, ouders, vrienden en sympathisanten
Een speciaal editoriaaltje, dat moet ik toch wel toegeven. Want
hoewel het toch steeds moeilijk was om hier na drie jaar steeds
wat vernieuwend nieuws te komen verkondigen, is het ondertussen mijn laatste editoriaaltje ooit. Een einde na drie jaar eenheidsleiding. Drie jaar aan het hoofd van deze fantastische sea
scouts met een fantastische groep leiding… het doet vreemd.
Maar het parcours was geweldig.
Een moeilijk parcours? Ik zou eigenlijk overdrijven moest ik zeggen dat ik het heel moeilijk vond. It was a walk in the park. De
groep leiding van de afgelopen jaren is goed op elkaar ingespeeld en de takleiding doet wat ze moet doen. Is het perfect?
Absoluut niet, maar dit is scouting. Dit is een leerschool voor
jongvolwassenen en een leerschool die je nergens anders voorgeschoteld krijgt.
Een memorabel parcours? Ik denk het wel. De tijd die ik gehad
heb, zal ik alvast nooit vergeten en gaat over véél meer dan enkel die laatste drie jaar. De eerste hike als aspirant, de scoutsliefde, de legendarische Saamdagen-weekenden, de kampvuurnachten, de vijf edities van 100 Minutes waarop we steeds groter werden, het portotje dat je dronk na een hele dag zeilen op
zeilkamp, de overgehypte Snekkefuif na het Opening Vaarseizoen waar we met alle leiding heen trokken, de Blauwe Wimpel
waarop we als junior stiekem ons eerste pintje dronken, het
jaar dat ik met “mijn juniors” met de fiets richting De Hoge Rielen trok of die keer dat we met de seniors deelnamen aan een
ijskoude nieuwjaarsduik… onvergetelijk.
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017

4

Een parcours dat nu afgelegd mag worden door nieuw
bloed? Absoluut! Maar daar zijn de opvolgers ondertussen
ook al even mee bezig. De eenheidsleidingsperiode is zoals
gezegd namelijk slechts een klein gedeelte van het parcours. Elke sea scout van ons is elk weekend bezig aan zijn
eigen parcours en vult het gaandeweg met zijn eigen herinneringen en ervaringen. Benieuwd waar zij binnen enkele
jaren op terugblikken.
Maar genoeg over het einde want eigenlijk is het nog niet
volledig gedaan! De kampen komen er nog aan en we zullen er daar ook een ferme lap op geven. Zo gaan we met
de juniors en seniors op zeilkamp richting de Biesbosch en
hopen we op twee weken prachtig weer. Laat het weer van
op Opening Vaarseizoen een voorsmaakje geweest zijn
voor deze zomer! Onze aspiranten, welpen en zeehondjes
gaan op hun beurt richting Kasterlee naar mogelijk het
mooiste scoutsdomein van België: De Hoge Rielen. Een
fantastische locatie die zich perfect leent voor de beste
bosspellen. ’t Wordt weer memorabel.

Tot binnenkort,
Mpango
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P R O G R A M M A ZEEHONDJES
03/06

Zomerkamp is in zicht! Daarom is het om 17u
kampinschrijving in het jeugddorp! Weten
jullie wat we allemaal gaan doen?
VERRASSING!

10/06

Ra ra ra, het is bijna vadertjesdag! Haal jullie
knutselversieringen maar boven want wij
doen iets leuks vandaag!

17/06

Welke bloemen en blaadjes zouden we alle
maal terug vinden in het bos? Help je mee kij
ken met de leiding?
Om 17u is het FOSshop! Laatste kans om je
uniform in orde te brengen voor zomerkamp.

24/06

Deze zondag is er scouts op de Spuikom! Wij
gaan vandaag op het water! Vergeet jullie re
serve kleren niet, voor moesten jullie eens in
het water donderen! Om 17u zijn alle
mama’s, papa’s, vrienden en vriendinnen welkom om het scoutsjaar af te
sluiten met een drankje.
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P R O G R A M M A WELPEN
03/06

Wie is Chil zijn beste vriend? (om 17u
kunt u uw kind inschrijven voor het zo
merkamp)

10/06

Waar is alle leiding naartoe?

17/06

Psssttt… Het is bijna zomervakantie!!!
Om 17u is het FOSshop! Laatste kans om
je uniform in orde te brengen voor zo
merkamp.

24/06

Om de vakantie goed in te zetten
genieten we nog eens van een fijne
namiddag aan de spuikombasis!
Om 17u afsluiter met open bar en
braadworsten voor ouders en
sympathisanten.
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P R O G R A M M A ASPIRANTEN
03/06

Colours of the wind Pocahontas
(breng oude kleren
mee die vuil mogen
worden!) 18u
kampinschrijvingen

10/06

The Climb - Miley Cyrus

17/06

Starships-Nicky Minaj
(FOSshop om 18u)

24/06

Let’s go surfing- The
drums. Om 17u open
bar en braadworsten
voor ouders en
sympathisanten.
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P R O G R A M M A JUNIORS
03/06

Et is sleghts enen vleesghwonde (tusghen
klockslaeghe Zeventiene enne Achtiene
moet ghi inskrijven omme ip krustoght te
kunne naer den verre Nederlanden)

10/06

Egidius waer bestu bleven… Mi lanct na di
gheselle mijn…

17/06

Vandaege is et uwen laetsten kanse omme
uwen uniforme klaer te maeken voor dien
krustoght naer den verre Nederlanden (FOS
-shop om 18u, mensen zonder das of uniform blijven helaas thuis op zeilkamp…)

23/06

Enen groten festijn, tot et volgend daeghe
raed, met vleesch omme et voregaende jae
re te vieren! (manuscripte met meer info
op paghina 12!)

24/06

Die kastele van de Leliaerts ip die komme
van Spui, malkander maeken wij dienen
met den gronde geleick!

WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017

9

P R O G R A M M A SENIORS
03/06 Regatta, Armada, Lambada
Inschrijven zeilkamp 18u

10/06 Laat de examenstress maar
varen!
17/06 Ohnee, Baloe is zijn honing
kwijt in het bos! Help jij hem
zoeken? Haha, tis mor e
moptje eeeh. Tis zeilen eeeh.
FOSshop om 18u
24/06 De schone tijd zit er bijna op!
We spelen met de hele een
heid op het water! Om 17u
zijn alle ouders, vrienden en
sympathisanten uitgenodigd
voor een drankje en braad
worsten.
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Foto’s Opening Vaarseizoen
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Brief Juniors
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FOSshop
Nog geen perfect uniform voor zomerkamp? Dan is het op
17 juni je laatste kans.
Om 17u (jeugddorp)
en 18u (spuikom) is
de FOSshop geopend.
Helemaal klaar voor
kamp!
Sea-scouts dragen allen een uniform, zo zijn ze
steeds herkenbaar. Een uniform bestaat uit een
hemd met kentekens en een blauw-witte das
met dasring. Een zwarte of blauwe stevige
[korte] broek maak het geheel af.
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Zondag 24 juni is het voor de laatste keer
vergadering voor we op kamp gaan. Om dat
te vieren, spreken we met alle takken af aan
de Spuikombasis om een hele namiddag op en
rond het water te spelen. Zeehonden en Welpen nemen die dag best ook reservekledij
mee, net zoals de oudere takken. De vergadering start voor alle takken zoals steeds om
14u.
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Vanaf 17u zijn ouders
en sympathisanten
welkom voor een Open
bar en braadworsten.
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ZEEHONDJES

WELPEN

ASPIRANTEN

Margaux Van Nuffel
(Epathka)
0494525172
Collar@seascouts.be

Lotta Maseman (Akela)
0471829992
Sitta@seascouts.be

Lise Heusequin(Spitsvogel)
0478974906
Spitsvogel@seascouts.be

Karen Hoorne (Kaa)
0487613709
Griel@seascouts.be

Kimsy Vanderstukken
(Arasari)
0478714402
Arasari@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

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
EENHEIDSLEIDING

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

Jef Depret (Mpango)
0496892765
Mpango@seascouts.be
COMITEVOORZITTER
Kurt Devriendt
0475614491
FOS SHOP
Annik Cools (Marlijn)
(0479451586)
of
Rudi Heusequin (Alver)
(0473416263)
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Nele Stubbe (Ara)
0468337556
Ara@seascouts.be

Jonathan Cornelis (Markoeb)
0499407326
Markoeb@seascouts.be
Charlotte Vermeersch
(Wevertje)
0471108249
Wevertje@seascouts.be
Gijs de Pauw (Corvus)
0493789217
Corvus@seascouts.be

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

Kampkrantje 2018

Alles over het zomerkamp van 2018
•

Info

•

Zeilkamp

•

Kampthema
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ALGEMENE INFO ZOMERKAMP
Waar: Verblijfsdomein De Hoge Rielen
Bezoekdag: Je kan je zoon of je dochter bezoeken op 15 juli.
Ouders, familie, vrienden, … kunnen blijven eten, zie verder.
Briefje schrijven:

Kelly Verbier
2de FOS Sea Scouts Oostende
Verblijfsdomein De Hoge Rielen
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
België

Telefoon: Enkel in noodgevallen, 0471/31.33.55 (Agoeti), 0471/43.25.25 (Fodi)
of leiding ter plekke (zie contactgegevens leiding).

Inschrijvingen
We organiseren een inschrijvingsnamiddag. Overschrijven is niet mogelijk. Kunt
u niet aanwezig zijn op de inschrijvingsdag? Geef dan een seintje aan de takleider.
Wanneer:
Zondag 3 juni: 17u00 aan het Jeugddorp voor Welpen & zeehondjes
Zondag 3 juni: 18u00 aan de Spuikombasis voor varende takken.
Je mag uiteraard alle kinderen in één keer inschrijven als je kinderen hebt verspreid over de takken.
Meebrengen:
• Gepast bedrag
• Eventueel geld voor het eten op bezoekdag.
• Medische Fiche per kind.
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Korting voor broer en zus
Hoewel onze kampen erg goedkoop zijn, kunnen ze nog behoorlijk
duur uitvallen als er broers of zussen meegaan.
Daarom geven we graag een korting. Voor de tweede broer of zus die
meegaat krijg je 5 euro korting, gaat er een derde broer of zus mee
dan krijg je 10 euro korting, enz….

Medische fiche
Bij dit WH’tje vind je een medische fiche. Graag hebben we voor elk
kind een volledig ingevulde fiche, dat je op de inschrijvingsdag afgeeft. Vergeet niet van enkele klevertjes van de ziekenkas met een
hoekje vast te kleven.
(Je kunt de medische fiche ook terug vinden op de website).
Vergeet niet om uw kind zijn/haar SIS-kaart mee te geven op kamp.
Als er medicatie moet toegediend worden, dan kan alles tijdens het
vertrek afgegeven worden aan de leiding. Stop er ook een blaadje bij
waarop duidelijk staat voor wie de medicatie zijn en hoe vaak ze toegediend moeten worden.

Bezoekdag
Enkel op 15 juli is er een bezoekdag. Op de bezoekdag is er de mogelijkheid tot eten voorzien voor de prijs van €8. Inschrijven en betalen
kan op de inschrijvingsdag (op 3 juni).
Het heeft geen zin om op een andere dag te komen, waarschijnlijk
moet je dan van een kale reis terug komen daar de activiteiten gewoon zullen doorgaan en je spruit geen tijd zal hebben voor je.
We verwachten iedereen vanaf 11u00, gelieve niet vroeger te komen
daar we nog tal van karweien hebben en dan kunnen jullie kindjes
jullie geen aandacht geven. Dit is tevens dezelfde dag dat de Zeehonden en Welpen terug naar huis keren.
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Landkamp
Welpen en Zeehonden
Wanneer: Van maandag 9 juli tot zondag 15 juli
Kostprijs 100 euro
Vervoer De Welpen en Zeehonden vertrekken met de trein naar het
kampterrein, op het einde van het kamp wordt er geen vervoer voorzien (zie verder).
Bagage: De bagage gaat mee in de vrachtwagen. Deze mag afgegeven
worden op vrijdag 6 juli om 19u op de Spuikombasis.
Vertrek: Maandag 9 juli om 8u30 spreken we af aan het station. Vergeet je lunchpakket, das en uniform niet mee te brengen!
Aankomst: Zondag 15 juli met bezoekdag eindigt het kamp voor de
Welpen en Zeehonden.Voor het terugkeren wordt er verwacht dat ze
met eigen vervoer worden afgehaald op de bezoekdag. Dit betekent
dat er GEEN vervoer georganiseerd wordt. Heb je problemen om je
kleine spruit te komen ophalen? Laat iets weten aan de leiding, dan
kunnen we zoeken naar een oplossing.

Aspiranten
Wanneer: Van maandag 9 juli tot donderdag 19 juli.
Kostprijs 150 euro
Vervoer: We gaan met de trein naar de Hoge Rielen.
Bagage: De bagage mag afgegeven worden op vrijdag 6 juli om 19u
op de Spuikombasis. De bagage wordt met een vrachtwagen naar
daar gebracht.
Vertrek: Maandag 9 juli om 8u30 vertrekken we aan het station met
de trein. Neem een rugzakje mee met daar in een lunchpakket. Vergeet ook je uniform en je das niet.
Aankomst: Donderdag 19 juli komen we ongeveer om 17u00 terug
aan op het station met de trein.
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Zeilkamp
Juniors & seniors
Wanneer:
Van zaterdag 30 juni tot vrijdag 13 juli gaan we op zeilkamp!
Op 29 juni worden de boten klaargemaakt en blijf je best al
slapen op de basis. Op 30 juni vertrekken we heel vroeg in de
ochtend.
Kostprijs: 160 euro
Bagage:
Op zeilkamp neem je enkel de bagage mee die je dan ook nodig hebt. Op de boot is geen plaats voor overbodige spullen.
Pak dus zo licht mogelijk. Zorg dus best voor een waterdichte
zak.
Vertrek:
Zaterdag 30 juni vertrekken we in de vroege uurtjes vanuit
Oostende. De avond voordien blijven we allemaal slapen op
de basis zodat we op tijd kunnen vertrekken.
Aankomst:
Onze geplande aankomst is op vrijdag 13 juli. Heel veel hangt
echter af van de weersomstandigheden en andere dingen tijdens onze tocht. We kunnen daarom nog niet met zekerheid
zeggen wanneer we precies terug zullen zijn en waar dat zal
zijn.
Noodnummer: (Enkel in geval van nood!)
0032470/615754 (Castor)
0032479/922424 (Hermelijn)
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Fiscale aftrekbaarheid scoutskampen
BELANGRIJK
Zoals elk jaar kan je via onze website (www.seascouts.be) de fiscale
attesten downloaden. Met deze fiscale attesten kan er beroep gedaan
worden op belastingsvermindering en dat is natuurlijk altijd interessant!
Je kan de fiscale attesten vinden op onze site onder het tabblad
“Downloads”.
VOORWAARDEN
✓
✓
✓
✓

De fiscale attesten gelden alleen voor kinderen tot 12 jaar
Lidgeld komt niet in aanmerking
Gaat over de kampen van het jaar dat belast wordt. In dit geval
zijn dit dus de kampen van 2018
Lidgeld moet uiteraard wel betaald zijn!

Heb je nog vragen hierover? Je kan steeds de website
www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx raadplegen of
neem contact op met Mpango.
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Help! Het kamp kost me te veel!
We willen er met de scouts zijn voor iedereen en zouden heel graag hebben dat al onze scoutsers meekunnen op ons jaarlijkse zomerkamp.
We beseffen natuurlijk wel dat dit niet altijd voor iedereen even gemakkelijk is en willen daarom zeker met jullie kijken om de kosten te spreiden.
Maar wat kan je zoal doen?
•

Met FOS Open Scouting is er het SOM-fonds. SOM staat voor Solidariteit Op Maat. Dit fonds kan enerzijds tussenkomen voor het lidgeld, alsook voor de kampen en is er speciaal voor gezinnen in armoede, families die financiële tegenslagen gehad hebben en ga zo
maar door.
We kijken dan samen met onze eenheid en FOS Open Scouting waar
de mogelijkheden liggen om de kosten te drukken.

•

Bekijk zeker bij jullie mutaliteit wat hun tegemoetkoming is ten opzichte van de kampen en het jaarlijkse lidgeld. Op onze website onder “downloads” vind je alvast een overzichtje per mutualiteit en
per provincie.

•

We bieden met onze scouts alvast een korting per gezinslid aan: zo
betaal je voor je tweede kind 5 euro minder per kamp, derde 10 euro, enz...

•

Indien nodig, kan er steeds een spreiding van betaling aangevraagd
worden. Neem hiervoor steeds contact op met Mpango. Zo kan er
bijvoorbeeld een deel van het kampgeld in juni betaald worden en
het volgende deel in juli.

Sowieso wordt er gekeken om de kampen zo goedkoop mogelijk te houden. We hopen dat iedereen meekan!
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Wat neem je allemaal mee op kamp?
Allerlei (enkel aspi-jun-sen)
Ietwat zakgeld

Slapen
Slaapzak
Matje

Plooibaar zakmes

Pyjama

Kompas

Knuffel

Zaklamp

Klein rugzakje

Eten (enkel aspi-jun-sen)
Gamel

Noodzakelijk kwaad
SIS-kaart

Bestek
Keukenhanddoek

Identiteitskaart

Drinkbeker
Welpen en Zeehonden
Geld voor postkaartjes
& postzegels

Kledij
Genoeg ondergoed voor 10 dagen

Adressen voor kaartjes
(max. 3)

Voldoende T-shirts
Broeken
Sportschoenen en ander schoeisel
Een warme trui voor ‘s avonds
Regenkledij
Sportieve kledij
Zwemgerief
Voldoende sokken
sandalen
Linnen zak voor vuile was
THEMAKLEDIJ !!!
PERFECT UNIFORM
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017
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Tips voor op kamp
•

Tijdens het kamp raken kleren sowieso vuil, dus laat je nieuwste
schoenen en je mooiste broek thuis.

•

Computerspelletjes,mp3toestellen, gsm’s, smartphones en dergelijke gaan zeker verloren of stuk, dus laat die ook maar thuis.

•

Markeer AL je gerief (kleren,gamel…)zodat we de berg verloren
voorwerpen kunnen verminderen!

•

Een klein rugzakje voor bestek, gamel en drinkbeker heeft zijn
gemak en orde reeds bewezen op kamp.

•

Gsm’s kunnen handig zijn, maar op kamp draait het uiteraard om het samen buiten zijn en de leuke activiteiten.
Denk er daarom eens goed over na of je de jouwe wel
meeneemt. Een kleine ontwenning kan nooit kwaad. Zeehondjes en welpen hebben zulke zaken uiteraard niet nodig en dus ook niet mee op kamp. Oudere takken kunnen
een gsm meenemen, maar dat is zeker niet nodig! Wees
er op voorbereid dat dit op eigen risisco is en dat gsm’s
niet worden toegelaten tijdens de activiteiten. Dochter-of
zoonlief is dus niet de hele dag bereikbaar. Als er noodgevallen zijn, kan je steeds terecht op het nummer van de
leiding.

•

Gelieve de Welpen en Zeehonden geen snoep mee te geven, ze
krijgen op kamp dagelijks een vieruurtje en zo is iedereen gelijk
voor de wet.
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Algemene info Zeilkamp
In deze bladzijden vind je alles wat je altijd al wou weten over onze zeiltochten. Praktische zaken worden belicht, maar ook antwoorden gegeven op
prangende vragen als: moet mijn zwemvest assorti zijn met de kleur van de
boten? Dekt de zonnecrème van de Aldi beter? En, hoe plas ik over boord?
Lees verder…

Zie ginds komt de zeilboot
We trekken met vier boten naar Nederland: de Walkure, de Walhalla, de
Stormvogel en de Walrave. Onze boten zijn vier uit de kluiten gewassen zeilboten. Elke boot heeft zijn buitenboordmotor en is volledig uitgerust om trektochten te doen. We slapen onder een basje, dat is een zeil dat we over de
boten spannen om er een drijvende tent van te maken. Er gaat ook een EHBO
- koffer mee, waterdichte tonnen voor eten, een koffer met kookgerei (De
zogenaamde “Seniorkoffer”), een koffer met gereedschap en voor elke boot
een map met zeekaarten en registratiepapieren.
Zeg e Ki, noa woa goan we?
Men der gin gedacht van!
Tijdens het zeilen ben je altijd afhankelijk van wind en stroming, daarom staat
de zeiltocht nooit echt vast. Wat wel zeker is, is dat we van 30 juni tot 13 juli
weg zijn.
De reddingsvest. Een essentieel onderdeel van je kampgarderobe.
IEDEREEN MOET ZIJN EIGEN REDDINGSVEST MEEBRENGEN. Een goeie reddingsvest herken je aan de hoge kraag, die je hoofd boven water houdt als je
bewusteloos in het water ligt; en aan de fel oranje kleur, zodat je gezien
wordt. Een reddingsvest kan je kopen in de betere sportzaak of bij Decathlon.
De goedkoopste kan je al krijgen voor een 40 tal euro‘s. En even voor alle
duidelijkheid, wie geen reddingsvest mee heeft, gaat niet mee op zeiltocht.
Vergeet ook je regenkledij niet. Zorg voor een echt waterdicht jasje en broek.
Een kaaweetje houdt de regen niet tegen, maar met bijvoorbeeld een regenpak voor op de fiets kom je al een heel eind.
WESTHINDERTJE JUN-JUL-AUG 2017

26

Wijze raad van nonkel leiding
•
Verpak je bagage in een waterdichte zak (een stevige plastiek zak
of een vuilniszak) en steek dat alles in je kitzak of rugzak. Je mag er
je pink op verwedden dat je bagage nat wordt door de regen, overslaand water of door een ongelukje bij het in- en uitladen van de
zakken.
•
Je regenkledij, zonnecrème en eetgerij verpak je best in een klein
zakje die je op een makkelijk bereikbare plaats legt in de boot.
•
Tijdens een zeiltocht zal je al iets meer geld verbruiken dan tijdens
een gewoon kamp. Je eet al eens meer patat met satésaus en een
berehap en soms sluiten we de avond af op een terrasje. Ook s‘
avonds in een haventje heb je geld nodig om te douchen.
•
We zeilen altijd ongeveer 6 tot 10 uur aan één stuk. Vergeet niet
even naar het toilet te gaan voor we vertrekken…
Wat neem je best nog extra mee…
•
Matje (geen luchtmatras, dit past niet in de boot)
•
Lippenbalsem
•
Petje
•
Zonnebril
•
Naald en garen
•
Een radiootje voor tijdens het zeilen
Dit dulden we niet op kamp:
•
Alcoholische dranken, rookwaren & andere al dan niet gelegaliseerde of
gedoogde drugs
•
Dolken, pistolen, karabijnen, busje met traangas of paperspray etc.
Noodnummer
Doordat we op het water verblijven zijn we niet altijd bereikbaar. Maar de leiding neemt voor noodgevallen hun GSM mee.
In uiterste nood kun je ons bereiken op :
0470/61.57.54 (Castor) of 0479/92.24.24 (Hermelijn)

All aboard!
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Tips voor een geslaagd zeilkamp


Steek nooit je portefeuille in je broekzak als je gaat zeilen. Water
heeft een enorme aantrekkingskracht.



De zwaartekracht verdubbelt ook als het gaat om kleine, noodzakelijke voorwerpen als zoals bestek, zakmessen, muntjes, … knoop dus
even de zakken van je hemd dicht als je over het water buigt.



Nog zo‘n bizarre natuurwet: al verberg je je gsm nog zo snel, het zeewater of andermans voet vindt wel. Laat ze thuis!
Voor meer info hierover kun je terecht bij ervaringsdeskundige
Agoeti.



Mensen die graag vissen, neem draad en haakjes mee.



Je zonnebrandolie moet zeker factor 10 zijn. Doordat de zonnestralen
terugkaatsen op water verbrand je twee keer zo snel. En ja, die van
den Aldi is goed genoeg.



We zeilen op heel proper en waardevol water. Vol leven, boven en
onder de zeespiegel. Gooi daarom niks overboord, zelfs geen klokhuis
of bananenschil (‘Dat verteert wel!’ horen we iemand zeggen. Neen!).
In elke boot zal er een vuilniszakje zijn.



Je komt niet met combats of parabotten in de boten. Slecht voor onze
boten, en als je overboord sukkelt kan je amper zwemmen.



Mensen met brillen of zonnebrillen, breng een touwtje me voor je
bril. Voor mensen met contactlenzen is dit niet echt nodig.



Verspreid je geld over je bagage. Als je je geldbeugel verliest ben je
dan niet meteen alles kwijt.
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Kampthema Hoge Rielen 2018
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Dames en heren, appelen en peren, boeren en
boerinnen, het circus kan (bijna) beginnen!
Een openingszin die veel weg heeft van die van vorig jaar, maar nu toveren we samen ons zomerkamp in de hoge rielen om tot een kamp dat
helemaal in het teken zal staan van het circus. Het toeval wil dat we voor
een grote circustent alvast niet meer hoeven te zorgen
Het circus heeft een opmerkelijke geschiedenis. Het circus, zoals wij dat
thans kennen, ontstond rond 1770 in Engeland. Aanvankelijk alleen met
paarden, maar spoedig ook met clowns, zangers en (koord)dansers.
In Parijs werd het circus een groot succes. En in het begin van de 19e
eeuw ontstonden overal in Europa en Amerika circussen: eerst in vaste
gebouwen voor de elite, later in tenten voor het volk.
Bij het circus dat wij kennen denken we vooral aan een grote circustent
met verschillende optredens van acrobaten, jongleurs, clowns, dierentemmers en soms ook goochelaars.
Bij het traditionele circus mogen vooral paardennummers niet ontbreken,
want het circus is oorspronkelijk begonnen als "paardenspel".
In dit kampkrantje komen jullie nog wat meer zaken te weten over het
circus en reiken we jullie wat inspiratie aan om aan de slag te gaan met
Jullie themakledij!

‘Allemachies, veel succes & wij staan alvast te popelen om te vertrekken!’
De leiding
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Kleren maken de man & vrouw!
Elk jaar kijkt iedereen uit naar de bekendmaking van het kampthema om eindelijk de perfecte outfit te kunnen samenstellen.
Voor we concrete voorbeelden geven voor zowel meisjes en jongens, hier alvast enkele érg belangrijke tips!

1.

2.

3.
4.

Het kamp is nu nog redelijk ver af, maar de tijd gaat snel! Ga
dus vanaf je een momentje vrij hebt op zoek naar je kleren,
zo vermijd je om niks te hebben/hiervoor te stressen op het
laatste moment!
Spendeer geen schatten aan je outfit. Ga op zoek in je eigen
vriendenkring, familie, lokale toneelvereniging, tweedehandswinkel… en je vindt waarschijnlijk wel iets passends.
Wij gaan op kamp in de zomer. Kleed je niet te dik!
And last but not least… wees creatief! Een eigen & unieke
outfit wordt altijd geapprecieerd en je beleeft ongetwijfeld
leuke momenten door zelf creatief aan de slag te gaan!
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Bekende clowns

Ronald McDonald
Ronald McDonald is dé clownfiguur en mascotte van fastfoodketen McDonald’s. Verschillende acteurs werken
voltijds als Ronald McDonald, ze bezoeken kinderen in ziekenhuizen
en wonen regelmatig evenementen bij.
De Amerikaanse Willard Scott (ook bekend als Bozo the Clown) verscheen voor het eerst in een televisiespot als Ronald McDonald “the
Hamburger-Happy Clown” in 1963.

Clown Bassie en Adriaan
Dit Nederlandse duo is bekend tot over de grenzen. Bassie is ongetwijfeld de bekendste clown van Nederland. Samen met acrobaat
Adriaan heeft hij heel veel films en series op zijn palmares. Bassie
valt op met zijn grote rode neus, gele haar en opvallende kledij.
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Clown Oleg Popov
Oleg was een wereldberoemde Russische clown.
Zijn outfit bestond standaard uit een opvallend grote geblokte pet,
een rode dopneus met witte rand, een strogele pruik, een zwart
colbert, een te korte krijtstreepbroek en flapschoenen.
Zijn optreden als clown past in de Russische Iwanuschka-traditie;
een combinatie van humor en tragiek waarbij de clown dom lijkt te
zijn, maar het eigenlijk ook weer niet is.
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Gezien op het grote scherm/podium
Bumba

Bumba is een Vlaams tv-programma voor
peuters, gecreëerd door Jan Maillard en in
productie gebracht door Studio 100. Het
programma heette oorspronkelijk Buba, maar dit moest veranderd worden omdat een ander bedrijf deze naam al had
beschermd. Bumba is een clown die allerlei fratsen uithaalt
in het circus, waar hij diverse vrienden heeft. Hij heeft ook
een toverstaf. In het programma keren regelmatig diverse
figuren (meestal dieren) terug, waaronder zijn vriend bumbalu, de dansende & zingende vogel Kiwi, Nanady de dansende beer en nóg veel meer dierenvrienden.
CIRQUE DU SOLEIL

Het Cirque du Soleil is een wereldwijd optredend samenwerkingsverband van groepen artiesten. Cirque du Soleil werd
opgericht in 1984 door twee voormalige straatartiesten, Guy
Laliberté en Daniel Gauthier. De thuisbasis van het Cirque du
Soleil is Montreal in Quebec in Canada. Aan Cirque du Soleil
doen artiesten van over de hele wereld mee. Het Cirque du
Soleil wordt gezien als een inspirator van het circustheater,
een variant waarbij de circusnummers worden gecombineerd
met muziek, zang en dans. Er
wordt in het Cirque du Soleil niet
met dieren gewerkt.
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Wist-je-datjes over cirque du soleil
•

Cirque du Soleil Frans is voor ‘Circus van de Zon’ ?

•

Er maar liefst 60 vrachtwagens nodig zijn om de show van
stad tot stad te vervoeren?

•

Het circus vandaag de dag meer dan 5000 medewerkers heeft
over de hele wereld, onder wie 1300 artiesten?

•

De schoenen van de paaldansers iedere show opnieuw geverfd worden om slijtage te voorkomen?

•

De kostuums met de hand gemaakt worden in een eigen atelier bij het circus en iedere dag gecheckt worden op gaten en
vlekken?

Hoe stel ik nu mijn kledij het best samen?
Hieronder volgen enkele ideetjes.


Clown



Koorddanser(es)



Circusdirecteur



Jongleur



Acrobaat



Mime artiest(E)



Nar



… VEEL SUCCES!
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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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WIE IS WIE?
Naam: Elise Vermeersch
Functie: Welpenleiding
(Hathi)
Totemnaam:
Behouden
Patrijs
Naar wie keek je het meest op als kind?
Naar (de oude) K3.

Wat betekent scouting voor jou?
Vrienden voor het leven.
Wat wilde je worden toen je klein was?
Verkoopster in een snoepwinkel en herder.
Als je één wens mocht doen, wat zou die dan zijn?
Kunnen vliegen.
Wat frustreert jou het meest?
Mensen die over alles direct negatief zijn.
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WIE IS WIE?
Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je doet wat je graag doet.
Indien het mogelijk zou zijn door de tijd te reizen, naar
waar zou je dan een reis maken?

Naar de prehistorie! Holbewoners zijn mega cool!
Stel dat je huis in brand staat en je kan nog één iets
redden, wat zou dat dan zijn?
Ongetwijfeld mijn hemd en das (en mijn kat).
Naar welk land of welke streek wil je zeker nog op reis
gaan?
Finland.
Welke voorstelling, boek of film kan je nooit meer vergeten en waarom?
Into the wild. Prachtig hoe iemand zomaar alles achterlaat en alleen opnieuw begint in Alaska.
Wat is je favoriete motto?
Live your life wild and loco.
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WIE IS WIE? encyclope die

Behouden
Patrijs

De patrijs of veldhoen is een akkervogel uit de familie der fazantachtigen. De soort komt voor in grote delen van het Europese continent en het westen van Azië. De patrijs leeft ook in
Nederland en België.
De patrijs is een standvastige en rustige akkervogel, slim,
verstandig en leerzaam. Deze vogel past zich aan alle levensomstandigheden aan. Hij heeft een goed gemeenschapsgevoel
en is vredelievend. Hij is opofferingsgezind en bijzonder teder
en trouw tegenover partner en kroost. De patrijs toont deze
eigenschappen alleen bij zijn familie. Hij verlevendigt de omgeving. De patrijs is kalm, voorzichtig en tevreden.
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De leiding niet kan
wachten tot het
zomerkamp er is?!

Mpango dit jaar stopt als
eenheidsleiding? We zullen
hem missen!!

Het op 3 juni kampinschrijvingen zijn! De
leiding heeft er alvast
zin in!

Het op 17 juni de laatste
FOSshop is van het jaar!
Haast je om je uniform in
orde te brengen!

Het kampthema circus is?

De spaghettiavond weer een
toppertje was?

HÉ,WIST JE DAT…
Opening Vaarseizoen een groot
succes was?

Stormvogel binnenkort terug is van
op wereldreis.

Wist je dat Maraboe en Ijsvogel een
kindje gekocht hebben!

De Snekkefuif nog even
goed was als de voorbije jaren.

Proficiat!

Leidingsweekend weer zalig
was! Locatie dit
jaar was Antwerpen!

Er extra veel sangria was op OV! En
allemaal op!
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Beluga
eindelijk
zijn VHFbewijs
heeft.

We langer
dan ooit te
voren hebben
kunnen buiten zitten op
Opening
Vaarseizoen!

24/06

Afsluiter van het scoutsjaar

30/06-13/07 Zeilkamp
9-19/07 Zomerkamp te Hoge Rielen
9-15/07 Zomerkamp Zeehonden en Welpen
15/07

Bezoekdag zomerkamp

02/09

Eerste vergadering + overgangen

09/09

Startdag

21-23/09 Geen scouts (Saamdagen)
29-30/09 Roeicursus stilstaand
12-14/10 Roeicursus getijden
27/10

100 Minutes

3-4/11

Karelaweekend

17/11

Herfstfeest

26-30/12 Winterkamp
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