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02/09/12  Overgangen  

09/09/12  Startdag  

28/09/12  Saamdagen 

06-07/10/12 Roeicursus stilstaand 

13-14/10/12 Roeicursus stromend 

27/10/12  Herfstfeest 

01/11/12  Bloemlegging 

03/11/12  Boten uit het water 

08/12/12  Sinterklaasfeest 

26-30/12/12 Winterkamp  

06/01/13  Eenheidsschaatsen 

13//01/13  Nieuwjaarsreceptie 

20/04/13  Opening Vaarseizoen 

 

Agenda : 



42 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2012 

Wist je dat ... 

 Het weer een supertof zeil– en zomerkamp was!! 

 Hermelijn een boontje heeft voor bruinhemden op de 

trein 

 De Stormvogel een nieuwe Mast krijgt en dit dankzij Haai 

en Manta!! 

 Het eten weer super lekker was dankzij de keukenploeg!! 

 Er geen potjes ampère mee waren op kamp 

 Een scoutsgroep uit Engeland onze vlag had gestolen 

omdat zij dachten dat wij die van hen hadden. Gelukkig 

zijn ze hem komen terugbrengen! 

 Bever een heuse boomhut heeft gebouwd op kamp 

 We OPNIEUW zijn ondergelopen op het kampterrein! 

 De zeehondjestak terug is!!! 

 We iemand helemaal nieuws verwelkomen in de leiders-

ploeg: Guillaume. 

 De leiding voor een volle baard ging tijdens het zomer-

kamp en enkel Magoeari hier in slaagde. 

 We goede vrienden hebben in Oude Tonge. 

 Er liefde in de lucht hing op zeilkamp. Pacu en Jariboe 

weten er alles van. 

 We voor het eerst dit jaar een startdag organiseren. 

Iedereen is welkom op 9 september aan de spuikom. 

 Er iets gaat gebeuren aan Lagerwal. 
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Editoriaal 

 

 

Beste vrienden van de scouts, 
 
Het vorig scoutsjaar zit er alweer op, maar niet getreurd, de 
start van ons nieuwe jaar komt er al aan! We hebben een 
prachtig land- en zeilkamp achter de rug en dit dankzij de inzet 
van de leidersploeg, de keukenploeg en logistiek, een dikke 
adjidjie! 
De zomervakantie is bijna voorbij, maar dit betekent enkel 
goed nieuws want op 2 september vindt onze eerste activiteit 
weer plaats! En dat is traditiegetrouw natuurlijk de overgang. 
Verder in het Wh’tje vind je wie overgaat naar welke tak. Dit 
jaar komen we ook met iets nieuws op de proppen. Op 9 sep-
tember organiseren wij een startdag! Op deze leuke namiddag 
kunnen onze leden en al hun vriendjes kennis maken met wat 
onze scouts juist inhoudt en dat terwijl de ouders aan de bar 
iets kunnen blijven drinken. Ambiance verzekerd! 
Een nieuw jaar wil ook zeggen dat we jammer genoeg afscheid 
moeten nemen van leiding, we bedanken Eider van harte voor 
haar inzet voor de scouts dit jaar! Maar het wil ook zeggen dat 
we weer nieuwe leiding mogen verwelkomen! Plevier, Castor, 
Narwal, Hermelijn, Jariboe en Guillaume komen onze leiders-
ploeg versterken. 
Met deze nieuwe leidersploeg, een sterk comité en een aantal 
sympathisanten zullen we er dit jaar ook weer een geslaagd 
jaar van maken. Maar we kunnen dit niet alleen, we hebben 
vooral de interesse van de kinderen en zeker ook hun ouders 
nodig om onze scouts te doen leven. 
Mochten jullie vragen hebben, twijfel dan zeker niet om iemand 
van de leiding te contacteren! 
Verder wens ik iedereen een fantastisch scoutsjaar toe! 
 
Een stevige linker, 
Levenslustige Wulp 
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Wat is uw grootste frustratie? 
Mensen die denken dat ze meerwaardig zijn! 
 
Wat pak je het eerst aan als alleenheerser van ons landje? 
Meer mogelijkheden voor de jeugd, tegenwoordig kunnen kinderen 
bijna nergens meer gaan ravotten.  
 
Stel u wordt uitgenodigd voor een etentje en je mag kiezen met 
om het even wie. Van toiletdame tot president of zelfs een hoger 
ideaal. Wie kies je? 
Bear Grylls. Een man die zoveel heeft meegemaakt, heeft vast en ze-
ker wel een paar interessante dingen te zeggen. 
 
Wat is je favoriete motto? 
Kennis is het begin van alle 
wijsheid. 
 
 
 

Scherpzinnige Castor 
 
Castors, of bevers, zijn na de 
Zuid-Amerikaanse capybara de 
grootste knaagdieren ter we-
reld. Ze kunnen worden her-
kend aan hun donkerbruine 
pels, korte poten en platte staart. Ze zijn enigszins plomp gebouwd, 
zijn ongeveer 1 meter lang (exclusief de staart van ± 30 cm) en heb-
ben een gewicht tot 30 kg. 
 
Duiken en zwemmen kunnen bevers als de beste, maar op het land 
kunnen ze zich niet echt snel voortbewegen. Ze kunnen met gemak 
zeker 5 minuten onder water blijven. Hun achtervoeten hebben vijf te-
nen met daartussen zwemvliezen. De tweede achtervoetteen heeft 
een kleinere dubbele nagel, die dient voor het schoonmaken van de 
vacht. De horizontaal afgeplatte, geschubde staart is 12 tot 15 cm 
breed en wordt gebruikt om alarmsignalen te geven door ermee op het 
water te slaan. De hersenen zijn in vergelijking met die van andere 
knaagdieren buitengewoon goed ontwikkeld. 

Wie is Wie? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Capybara


40 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2012 

Naam:  Mathieu Vandecasteele 
Functie: Welpenleiding 
Totem: Scherpzinnige Castor 
 
Wat was als kind uw allereerste (of 
favoriete)  experiment? 
Toen ik nog met Legoblokjes speelde 
vond ik het altijd spannend om te tes-
ten hoe hoog ik mijn toren kon bouwen 
zonder dat het omviel. En welke soort 
constructie het stevigste was. 
 
Welke voorstelling, boek of film kan 
je nooit meer vergeten en waarom? 
De trilogie van J.R.R. Tolkien, The lord of the rings, zijn de beste boe-
ken die ik ooit al gelezen heb. 
Als je de films mooi vindt, dan is het zeker de moeite om de  
boeken te lezen want die zijn nog tien keer zo goed. 
 
Naar wie keek je het meest op als kind? 
Naar mijn grote broer. 
 
Gesteld dat tijdreizen mogelijk wordt, in welke periode zou je het 
liefst 's op vakantie gaan? 
The 60’s, de tijd van de goeie muziek. 
 
Wat is uw favoriete vakantiebestemming, en waarom? 
Het zuiden van Frankrijk. Het mooie weer, mooie landschap en vrien-
delijke inwoners. 
 
Stel uw huis brandt af en u kan nog één iets redden, wat wordt 
het? 
Mijn gitaar, dan kan ik nog wat kampvuurliedjes spelen. 
 
Wat wilde je worden toen je klein was? 
Archeoloog. Geschiedenis is altijd een passie van me geweest. 
 
 

Wie is Wie? 
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Waarvoor? Het grootste deel van het lidgeld 
 wordt integraal doorgestort naar 
 onze koepelorganisatie FOS voor 
 het afsluiten van een verzekering. 
 Zo is iedereen verzekerd voor het 
 ganse jaar voor alle activiteiten. De 
 rest van het lidgeld wordt gebruikt 
 voor het bekostigen van onze  
 werking (electriciteit- en waterver
 bruik, crea- en kookmateriaal, het 
 maken  en versturen van de 
 WH’tjes en der gelijke meer) 
 
 
Hoeveel?   47 € per kind 
 
Hoe betalen? Het lidgeld moet gestort worden op 
 volgend rekeningnummer met 
  vermelding « lidgeld » « naam» +  
 « leeftijdsgroep » 
 Rek.nr.: 001-3417486-58  
 t.a.v. Sea scouts 2de FOS   
 Doornebilkstr 11 8450 Bredene 
 
Wanneer ?  Ten laatste op 01 november 2012 ! 
 

AANDACHT AANDACHT ! 
   LIDGELDEN! 
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Programma ZEEHONDJES 

02/09   Wie zijn Matkah en Kotick? 

 

 
09/09  Startdag samen met al onze andere vriendjes van de eenheid! 
  We spreken af om 14 u aan de Spuikombasis, vergeet je reserve-
  kledij niet en breng al je vriendjes en familie mee! 

 

 
16/09  Brand in het bos, de zeehondjes schieten te hulp!  
 

 
23/09  Wie graaft de diepste put, of de hoogste berg? Misschien  
  maak jij wel het mooiste zandkasteel ?!  
  Meebrengen: Schop of andere leuke strandspelen. 

 

 

30/09  Geen vergadering, de leiding is op saamdagen 
 

 
07/10  DE leiding vs. DE zeehondjes 

 

 

14/10  Knutseldeknutselderdeknuts we gaan knutselen !! 

 

 
21/10  Snif, snif Kotick is haar knuffel kwijt, help jij haar hem terug  

  te vinden?  

 

27/10          Herfstfeest Trek je mooiste kleertjes aan en haal je beste 
  dansmoves boven! 
  Uitnodiging volgt. 
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Het is niet altijd gemakkelijk 

om de juiste persoon te vin-

den voor uw vraag.  

 

Een Welpenleiding kan heel 

goed weten of een welp zich 

al dan niet goed voelt in de 

groep. Maar hij/zij weet 

misschien niet hoe het in 

elkaar zit voor de verzeke-

ring 

 

Op de laatste pagina van dit 

boekje vindt u de contactin-

fo van alle eenheidsleiding, 

takleiding, en leiding. 

 

 

Let erop dat deze contactge-

gevens vertrouwelijjk zijn 

en enkel gebruikt mogen 

worden voor zaken die met 

scoutswerking te maken 

hebben. 

Contactinfo allo?? 

Dus, wie vraag je best wat. 

 

Eenheidsleider (in ons geval –ster) 

Zij zorgt ervoor dat de leiding zich behoorlijk gedraagt en dat  

onze eenheid draait zoals ze draait (op wieltjes) 

 

Met alle algemene vragen omtrent scouts en specifieke vragen 

over onze dagelijkse werking, verzekering, verhuur, kampen, 

attesten, ledenbestand, financiën, … Kunt u tercht bij Wulp 

 

 

Onze takleiders 

Algemene en specifieke vragen over één bepaalde tak of over 

het takleven van uw spruit (hoe hij zich voelt in de groep, 

enz…) vraagt u best aan de takleid(-er/ster). Dit is de persoon 

die verantwoordelijk is voor alles wat in de tak gebeurt en ka 

wellicht het best op uw vraag antwoorden. 

 

Voor de Zeehondjes is dit Plevier. 

Voor de welpen is dit Stern. 

Voor de Aspiranten is dit Magoeari. 

Voor de Juniors is dit Ijsvogel. 
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 STARTDAG 

 

9 september 14u tot 17u 
 

Op 9 september zijn jullie allemaal  
welkom op onze spiksplinternieuwe start-

dag. Iedereen die wil kan eens op het water 
gaan varen en op het land zullen we ook tal 
van activiteiten organiseren. De bar is na-

tuurlijk ook open voor de ouders.  
 
Meebrengen: 
 Dichte en verre familie 
 Beste en minder beste vrienden 
 Buren van dichtbij en van ver 
 

Met andere woorden:  
iedereen welkom! 

 
Met deze dag willen we vooral nieuwe 
harten warm maken voor de scouts en 

oude opnieuw verwelkomen. 

 
Druk hier om te starten. 
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Vervolg programma ZEEHONDJES 

28/10: Blub Blub, Wij zijn de zeehondjes, plons plons plons !  

  Eenheidszwemmen! 

  14u in het Jeugddorp.  
  Meebrengen: Zwemgerief, handdoek, €2 

 

 

04/11  Blaadjes hier, blaadjes daar.. We maken kennis met de herfst! 

   

 

10-11/11 Het SUPER TOF MEGA COOL ZEEHONDJES WEEKEND!! 
  Info volgt! 
 
 

 

18/11  Wat als zeehondjes, superhelden waren?  

 
25/11  We spelen een spel vandaag! 
  Meebrengen: Je favoriete gezelschapsspel voorzien van je naam. 

  14u aan de basis, breng je werkkledij mee. 

 

25/11 :  Belangrijk!  Van 26-30 december gaan we met z’n allen op 
kamp, voor de ouders die hier vooraf meer informatie over willen of vra-
gen hebben voor de leiding  wie er voor hun kleine schatjes zullen zor-

gen, vanaf 17u zijn zij welkom!  

 

We spreken telkens af om 14u aan het welpenlokaal in het Jeugddorp, 
tenzij anders vermeld in het programma. De activiteiten duren tot 17u. 

Je wordt steeds verwacht in perfect uniform! In de zomer is dit een korte 
blauwe of zwarte broek, uniform en das! Draag best niet je nieuwste 

kleertjes, want door te ravotten in de bossen worden ze wel eens vuil! 
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Programma WELPEN 

02/09  Oude welpen verlaten het nest 

 

09/09  Startdag! Vergadering op de spuikom! Neem jullie familie en 

  vriendjes gerust mee! 

  14u op de Spuikom 

 

16/09  Akela zit boordevol inspiratie 

   

23/09  Raksha en haar welpen 

 

30/09  Geen vergadering, de leiding is op saamdagen! 

 

07/10  Waar is Baloe zijn honing? 

 

14/10  De jungle staat in brand 

 

21/10  Bagheera speelt verstoppertje 

 

27/10         Herfstfeest 

 

28/10  Eenheidszwemmen! 

  14u aan het bosje! Vergeet je  
  zwemkledij en je 2 euro niet!! 
   

 

4/11   Als je van beren leren kan... 

 

10-11/11 SUPER TOF KARELA WEEKEND!! 
  Meer info volgt 
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Foto’s zomerkamp 
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Vervolg programma WELPEN 

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt  
om 14h00 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! 
  

18/11  Raksha is de weg kwijt 

 

25/11   Bagheera showt zijn moves 
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Programma ASPIRANTEN 

02/09   Daaaag oude aspi’s, welkom nieuwe aspi’s 

  Aspiranten die overgaan worden om 11u30 aan de spuikom  
  verwacht! 
 
09/09  Startdag: Iets nieuws, breng je ouders en zussen en vriendjes 
  mee!  
  14u aan de Spuikom 
 

16/09  We halen de roeiriemen van onder het stof.  

  14u aan de Spuikom 
 

23/09  Wat is het snelst, een roeiboot of een kayak? 

  14u aan de Spuikom 

 

30/09  Geen vergadering, leiding op saamdagen! 
 
06-07/10 Roeicursus Stilstaand!! 
07/10  Geen vergadering door de roeicursus. 
 
14/10  Roeien en voetballen, hoe gaat dat? 
  14u aan de Spuikom 

 

21/10  Wat kan je allemaal doen met een roeiboot?  

  14u aan de Spuikom 

 

27/10          Herfstfeest 

 

28/10: Zwemmen met de eenheid! 

  14u in het Jeugddorp. Niet vergeten: Zwemgerief & 2 euro 
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Foto’s zeilkamp 
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Vervolg programma ASPIRANTEN 

04/11  We gaan eens op de klimmuur want de bootjes zijn op het  

  droge! 

  14u aan de Spuikom 

 

11/11  Bosspelletjeuuuh 
  14u in het jeugddorp. 

 

18/11  Een kweetniet hoe cool de max spel  
  14u aan de Spuikom 

 

25/11  Stadspelletjeuhh 

  14u in het jeugddorp. 
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Programma JUNIORS 

02/09   Takjes worden boompjes 

  14u aan de basis 
 

09/09  Startdag: samen varen met je ouders en vrienden Breng ze  

  dus mee, anders wordt dat moeilijk.  
  14u aan de basis 
 

16/09  Hoe zit dat nu (weer) juist met die manoeuvres?  

  14u aan de basis 
 

22/09  Theoriedag RC Stromend 
  Meer info zie verder... 

23/09  Deinzen, per ongeluk of met opzet.  

  14u aan de basis 

 

30/09  De leiding is op Saamdagen, dus helaas geen vergadering. 
 
06-07/10 Roeicursus Stilstaand. De oudste juniors mogen komen  
  helpen aan de bar, de anderen mogen er ook gewoon zijn. 
 

13-14 /10  Roeicursus Stromend 

  Meer info zie verder.. 
14/10  Voor de thuisblijvertjes: gewoon een lekker dagje zeilen.  
  14u aan de basis 

 

21/10  1, 2, 3, 4 hoedje van papier.  

  14u aan de basis 

 

27/10  Herfstfeest 

 

28/10: Eenheidszwemmen 

  14u in het Jeugddorp. Niet vergeten: Zwemgerief & 2 euro 
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Naam:       Voornaam: 
Adres:       nr:   bus: 
Postcode:       Gemeente: 
Email: 
 

 

Vegetarisch: *** Niet Vegetarisch: *** 
***Schrappen wat niet past 

Inschrijvingsfiche roeicursus 
stromend 

Wat moet ik meenemen? 
 
 Slaapgerief (matje, slaapzak, ..) 
 Eetgerief (gamel, bestek, ..) 
 REGENKLEDIJ 
 Genoeg warme kleren (het is al half oktober!) 
 Toiletgerief 
 Schrijfgerief, papier, je cursusboek 
 REDDINGSVEST (GEEN ZWEMVEST!) 
 ….. 
 
 
Dit mag je alvast vanbuiten leren!  
 
Nog vragen? 
De juniorleiding is er voor jullie. 
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Roeien op stromend water is toch nog iets helemaal anders dan op stil-
staand. Wat doet zo’n roeisloepje zoal met 3 knopen stroom tegen en hoe 
moet je dan in godsnaam aanleggen? Het antwoord hierop vind je tijdens 
deze cursus 
 
Wie mag mee? 
 Iedereen die 16 jaar of ouder is mag mee. Als je toch mee wil (ookal ben 
je nog jonger), kun je het altijd eens vragen aan Ijsvogel en dan kan zij  
misschien iets regelen. Let wel, je moet je commando brevet stilstaand 
hebben! 
 
Waar en wanneer? 
  Van vrijdag 12 oktober om 20 uur tot zondag 14 oktober om 16 uur.  
 De plaats zal later nog meegedeeld worden eens de inschrijvingen  
 bekend zijn. 
 
Opgelet: Bij deze cursus komt meer theorie kijken dan op de stilstaande 
cursus, daarom wordt er een theoriedag gehouden. Deze gaat door op 22 
september van 10 u tot 16u  in Jeugdwerknet (Smidsenstraat 130, 9000 
Gent). Om goed te kunnen meewerken tijdens deze theoriedag is het nuttig 
dat je op voorhand de theorie al eens kunt bekijken (indien je al over een 
cursus beschikt). Op het programma staat: boeien & bakens, EHBO, BPR, 
getijdenwerking en dag– en nachtkenmerken 
 
Hoe inschrijven? 
  Inschrijven moet je zelf doen via de fossite: fos.be/vloot. Daar moet je 
doorklikken naar Roeicursus Stromend en dan wijst alles zichzelf wel uit. 
(Bij problemen mag je altijd contact opnemen met Ijsvogel) 
Inschrijven moet gebeuren voor 23 september. 
 
Wat kost dat? 
  35€ voor je overnachting en eten. 
  De kostprijs van het cursusboek is hier nog niet in in begrepen. 
 

 

 

Roeicursus stromend 
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Vervolg programma JUNIORS 

03/11  Boten uit het water halen 

  9u aan de basis, dit is een zaterdag! 

04/11  We redden Pelikaan van de piraten. 

  14u aan de basis 

 

11/11  Paint ball op de boten 

  14u aan de basis, breng je werkkledij mee 

 

18/11  Mpango leert ons zijn danskunstjes.  
  14u aan de basis 

 

25/11  Chillen, manillen en schilderen 

  14u aan de basis, breng je werkkledij mee. 
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Volgende Welpen gaan dit jaar over naar de Aspiranten: 
(Indien je naam hier niet in vermeld staat, geen paniek. Ben 
jij geboren in het jaar 2001, dan mag ook jij naar de Aspiran-
ten overgaan) 
 

 
Volgende Aspiranten mogen volgend jaar leren zeilen bij 
de Juniors 
(Indien je naam hier niet in vermeld staat, geen paniek. Ben 
jij geboren in het jaar 1998, dan mag ook jij naar de Juniors 
overgaan) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cremmery Alexander 

 Schroyen Emily 

 Vandenhouweele Laura 

 Vanhevel Lara 

 Kain Ide 

 Vermeersch Charlotte 

 Nollet Jasper 

 Heusequin Lise 

 Vergote Luis 

 Pennynck Samuel 

 Leveugle Tyana 

 Leveugle Tibo 

 Michiels Sam 
 

Overgangen 2012 

 Vandenhouweele Ilse 

 Meseure Timothy 

 Vanhevel Robbe 

 Maseman Lotta 
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 Reservekledij; 

 Regenkledij 

 Je roeicursus (ter 
plaatse te koop) 

Naam:       Voornaam: 
Adres:       nr:   bus: 
Postcode:       Gemeente: 
Email: 
 

Aspi/Junior 
 

Beginner/gevorderde* 
 

Vegetarisch: *** Niet Vegetarisch: *** 
***Schrappen wat niet past 

Inschrijvingsfiche roeicursus 
stilstaand 
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Voor wie is de Roeicursus? 

 Er is het “roeibrevet”, dit is speciaal voor beginners. Hier leer je roei-
en, 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 6 oktober om 09h00 aan de basis, alles eindigt op 
zondag 7 oktober om 17h00. 
 

Wat kost dat en hoe inschrijven? 

Inschrijven kun je doen door te surfen naar fos.be/vloot, daar moet je 
doorklikken naar Roeicursus Stilstaand en dan wijst alles zichzelf wel uit. 
Het volledige weekend kost 25€. 
 
Let op: wij hebben graag dat je ook nog eens de inschrijvingsfiche afgeeft 
aan de leiding zodat we goed oog hebben op wie zich al ingeschreven 
heeft. Je bent wel pas officieel ingeschreven als je dat op de site hebt ge-
daan. Inschrijven moet gebeuren voor 16 september. 
 
Voor deze cursus heb je ook een cursusboek nodig, op de website kun je 
aanklikken of je er één wil of niet en dan ontvang je het op de cursus zelf. 
 
 
Wat moet ik meenemen? 

 

 

 Reservekledij; 

 Regenkledij 

 Je roeicursus (ter 
plaatse te koop) 

 Een lunchpakket voor de zaterdagmiddag; 
 Eetgerief (bord of gamel, bestek en beker); 
 Matje en slaapzak; 
 Schrijfgerief & papier; 
 Een klein beetje zakgeld [je krijgt voldoende 
te eten & te drinken]; 
 En je gezond verstand. 

Roeicursus stilstaand 
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And last but not least! Volgende Seniors worden dit 
jaar een deel van de leidersploeg: 

 

 
 
 
 
 

 Amber Monteyne 

 Trixie Verhoeven 

 Jellle Maseman 

 Mathieu Vandecas-

teele 

 Silke Heusequin 
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Het eerste wat ik dacht toen de wekker afliep, was: vandaag ga ik 
op kaaaaamp! Ik kleedde me snel aan, ontbeet en samen met mijn 
mama gingen we om een lunch pakket. Aan het station zag ik al 
snel enkele vrienden van me die er net zoveel zin in hadden als ik. 
Na veel natte schouders en besnotte zakdoeken(-: ,vertrokken we 
met de trein naar Sint Joris Weert in Leuven. De reis was gezellig 
en toen we op onze kampplaats aankwamen stond de circustent 
er al, dankzij de keukenploeg en enkele leiders. Wij de, de aspi-
ranten, zetten de tenten op en verkenden het terrein.  
Tijdens het avondeten viel het water met bakken uit de lucht. Veel 
bagage, slaapzakken en matjes waren nat geworden. We haalden 
alles uit en hingen het op in het keukentje van het lokaal waar de 
welpen sliepen. Na een halfuurtje werd alles weer rustig en begon-
nen de meesten met diepe greppels te graven rond de tenten. Te-
gen 22 uur waren de meeste dingen nog vochtig, maar droog ge-
noeg om er in te slapen. Iedereen was doodop, want  het werd al 
snel stil in de tenten. Rond 4 uur ’s ochtends maakte Nona me 
wakker. Het was weer beginnen regenen. Onze spullen waren al-
wéér kletsnat.  
Enkelen vertrokken naar de leiderstent en omdat Magoearie niet 
wakker te krijgen was, wekten ze Bever. Die zei dat we het best in 
de lege tent, die voorbestemd was voor de welpen, konden sla-
pen. Deze had alleen nog geen greppels… De rest bleef liggen en 
Nona en ik vertrokken. Omdat haar slaapzak te nat was kroop ze 
samen met mij in de mijne. Na nog geen kwartier was ook gans 
deze tent nat en waren er overal plasjes. Zonder zaklamp, mijn 
bril, warme, droge kleren en Nona die aan één oog nacht blind is, 
probeerden we de slaap te vatten. Natuurlijk ging dat niet. Pas in 
de late ochtend stopte het met regenen. Het was een lange nacht. 
Maar, ook al was het  begin van kamp een beetje nat, dat kon de 
pret echt niet bederven. 
 
 

Zomerkamp verslag 
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Waar horen de kentekens op mijn uni-
form ? 
. 
1. Jaarkenteken 
2. Eenheidskenteken (2e FOS WESTHINDER) 
3. Sleutels Oostende 
4. FOS-teken 
5. Sea-scouts 
6. Boys-scouts-guide logo (niet verplicht) 
7. Belofte 
8. Taklint 

 
Alle andere kentekens die je in je scoutsloopbaan verdient 
komen op de linkermouw. 
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Het dragen van een uniform is bij de meeste scoutinggroe-
pen gebruikelijk. Het sluit aan bij de gedachte dat iedereen 
gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huids-
kleur. 
Er zijn meerdere redenen te verzinnen voor het dragen van 
een uniform: 

 Gelijkwaardigheid: Iedereen heeft ongeveer hetzelfde 

aan, of je nou rijk of arm bent, of wat je geloof of af-
komst ook is. 

 Herkenning: Aan de kleding is te zien bij welke scou-

tinggroep en welke functie iemand heeft. 

 Herinnering: Insignes en badges geven aan bij welke 

evenementen je bent geweest, of welke vaardigheden 
je hebt opgedaan 

 Praktisch: Het uniform kan tegen een stootje en mag 

vies worden, iets waar veel andere alledaagse kleding 
minder geschikt voor is. 

 
Ons uniform bestaat uit een donkerblauw scoutshemd voor-
zien van verschillende kentekens. Hierop wordt een blauw-
witte das gedragen, netjes dichtgeknoopt met een dasring. 
 
Een echte sea-scout draagt bovendien een mooie donker-
blauwe baseballpet met het logo van de sea-scouts erop. 
 
Als we het over perfect uniform hebben - dat is hetgene dat 
je aan de vlaggegroet draagt - dan bedoelen we hiermee: 
een proper uniform met alle kentekens, je das met dasring 
rond je nek en een zwarte of blauwe broek aan. Een korte 
broek is alleen verplicht tijdens het vaarseizoen.  
 
Zowel het uniform zelf, als de das, de kentekens en het 
petje, alsook sommige andere niet verplichte gadgets kan 
je verkrijgen in onze eigen FOS-shop.  
Waar en wanneer de FOS-shop open is kan je altijd terug 
vinden in de agenda achteraan in het WH’tje. 

Het uniform 
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De dagen erna deden we leuke activiteiten. Op een dag vertrokken we op 
hike. Daarbij werden we in twee groepen verdeelt en zochten met kaart en 
kompas de weg naar het zwembad in Leuven. Ook daar was het weer dol-
le pret. De terugweg was een pak vermoeiender. Gelukkig zijn we met 
mijn vakkundig, aangeboren kaartlezers instinct maar 1 keer verdwaald(-: 
Om 19u 30 kwamen we eindelijk aan. 
 
Er was ook de natuurdag. Daarbij kreeg iedereen een aantal ingrediënten 
om pizza te maken. Er werd veel geklungeld, maar sommigen maakten 
toch iets wat een klein beetje op een pizza leek. Uiteindelijk at iedereen, 
op Jasper na, warme deeg met ananas, hespblokjes, tomatensaus en 
kaas. ;-) 
 
Het eenheidsspel van Loch Ness. Aspiranten vormden samen met welpen 
leuke groepjes en deden allerlei opdrachtjes bij de leiding. De proef-
opdracht bij Magoearie vond ik toch niet zo prettig, vooral niet door de le-
pel tabasco die mijn groep en ik kregen. Uiteindelijk was het echt wel een 
tof spel. Je was pas gewonnen als je was uitgekakt als een drol door het 
monster van Loch Ness. 
 
In het bos maakten we ook per kwartier een kamp. De meesten werkten 
hard door en tegen de avond hadden we allemaal een knus holletje om in 
te slapen. Oké, er werd niet echt geslapen, maar het was wel super gezel-
lig. 
Naast de grote dag activiteiten, had je ook de kleinere. Zoals de Zweedse 
tocht. Daarbij moest je per twee de zilver papiertjes zoeken in het donkere 
bos. ’s Avonds speelden we vaak weerwolven, rock my socks, dikke berta, 
honkbal, blauwe foef,… allemaal even gezellig. 
Na deze super leuke week was het, jammer genoeg voor de welpen, al 
gedaan. Op bezoekdag genoot jong en oud van de ‘koede pla’ en achteraf 
van de ‘highland games’. Iedereen leefde zich uit met spelletjes als: ha-
merslingeren, kogelstoten, smijten met sjorbalken, … 
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Na de bezoekdag zijn we samen met de keukenploeg naar het 
kampvuur van een Engelse scouts geweest. Jammer genoeg 
kwamen we net aan bij het laatste liedje. Maar we zijn toch nog 
even blijven babbelen. Die laatste drie dagen erna waren echt 
mega leuk. We maakten een kruisboog, bekladden elkaar met 
verf, schoten op elkaar met deeg en een blaaspijp, wandelden 
naar Leuven om een stadsspel te spelen en nog veel meer. Wat 
alles nog beter maakte, was dat we een uur langer mochten sla-
pen, geen ochtend gymnastiek hadden en dat het droog en snik-
heet was. 
De laatste dag ruimden we alles op en keerden verdrietig terug. 
Niemand wilde naar huis. 
 
Ik zou graag de keukenploeg, de leiding en alle aspi’s bedanken 
voor dit zalig, onvergetelijke kamp! 
 

Lise heusequin 

Vervolg zomerkamp verslag 
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Aspiranten 

Juniors 

Maraboe 

Magoeari Pygo Stormvogel 

Mpango Ijsvogel Pelikaan 

Bever 



26 

Westhinder:  Sep-Okt-Nov 2012 

Zeehondjes 

Stern 
Akela 

Narwal 
Baloe 

Castor 
Bagheera 

Guillaume 
Hathi 

Hermelijn 
Raksha 

Welpen 

Jariboe 
Kotick 

Plevier 
Matkah 
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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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O O E G J I D R A I T I D E O Z  

Q I T S I L M S A S G R F I H I  

T S P I J A R E V E B S Y A J C  

E E D E S W N J S C A F S E I E  

H R J D V R R E Z M Y N P L I S  

H N A O O A C S E S A S R R F O  

S S R U G N S N E A D R G E G D  

D B I A E J R T K Q R P A N T A  

P F B R L I C I O H Q O A B L S  

Z L O G A L L E G R E P T W O E  

S P E P X E U X Y C M V E S H E  

L N K V P M O E P P I V S E A E  

C F L S I R T G P E T D O P G C  

S F S I X E M U A L L I U G E R  

Zoek al de leiding in deze woordzoeker: 
 

wulp, magoeari, ijsvogel,  
plevier, jariboe, stern,  

castor, narwal,  
guillaume, hermelijn,  

bever, pygo, stormvogel,  
mpango, maraboe, pelikaan  
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Aankondiging 
 

HERFSTFEEST 
Gezellig diner voor ouders en 
sympathisanten vergezeld van 
live entertainment door de le-

den en een entertainende  
diashow !  

 

Zaterdag 27 oktober ‘12 
 

 
Uitnodiging en info volgen 
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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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Kleur in deze tekening hou je ideale uniform er 
zou moeten uitzien en geef het aan je  
leiding als inspiratie. 
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