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Dag scoutsers! 

We staan aan het begin van een nieuw scoutsjaar en 
popelen om er terug in te vliegen! Welkom aan de 
nieuwe gezichten, in dit editoriaaltje wordt er altijd een 
beetje vooruitgeblikt en teruggeblikt door de 
eenheidsleider.  
Ik hoorde deze week nog van één van de leiding dat hij 
niet doorhad dat hier steeds iets anders verteld wordt. 
The more you know, zeggen ze dan... 
 
In ieder geval, we hebben goesting in het nieuwe jaar. 
Hoe kan dat ook anders, na de kampen die alweer 
fantastisch waren en enorm leerrijk voor zowel de 
jongste als oudere leden. 
Hoe kan dat ook anders, met de komst van twee nieuwe 
leiding: Corvus en Kwikstaart. Scouts die er al bij zijn 
vanaf het begin en nog lang zullen blijven! 
Hoe kan dat ook anders, met zo’n bende 
enthousiastelingen die we elke zondag mogen 
verwelkomen. En hoe kan dat ook anders, met zo’n 
schone bootjes waar we steeds mee kunnen varen (aha, 
wat heeft de Chiro daar op te zeggen??) 

Editoraaltje 
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Spijtig genoeg, moeten we dit jaar afscheid 
nemen van vier hele straffe leiding.  Zo wuiven we 
dit jaar Stern, Maraboe, Pygo en Stormvogel uit. 
Het zal even wennen zijn voor velen van ons. 
Gelukkig hebben we een grote poel aan talent 
klaarzitten in de huidige leidersploeg!  
 
Tenslotte, wil ik graag even al een paar data van 
evenementen meedelen, zodat we jullie allemaal 
kunnen verwachten! 
 
11 oktober: Startdag 
1-2 oktober: Roeicursus 
16 oktober: Kinderfuif 
22 oktober: reünie Oud Scouts 
29 oktober: 100 Minutes 
19 november: Herfstfeest 
 
Een hele boterham dus. ‘t wordt weer gezellig! 
See you soon! 

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

04/09 We zwaaien de oude zeehondjes uit!   

  Zeehondjes geboren in 2008 worden   

  verwacht om 10u, de anderen om 14u. 

11/09  Breng allemaal jullie vriendjes en    

  vriendinnetjes mee  want het is Startdag! (aan 

  de Spuikom) 

18/09 We verkennen het bos! 

25/09 De leiding gaat op weekend (geen scouts) 

02/10 Waar zijn Limmer en Zeevang? 

09/10 De blaadjes vallen van de bomen, welk   

  seizoen is het  nu? 

16/10 Kinderfuif! We gaan naar Hawaii! (aan de  

  spuikom) 

23/10 Het is bijna Chickie haar verjaardag! 

30/10  Happy Halloween!!! Geen scouts   

   vandaag…! 

   5-6 /11 KARELAWEEKEND! (Info volgt) 
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P R O G R A M M A  ZE E H O N D J E S  

13/11 Zou het al bijna beginnen sneeuwen? 

19/11 FEESTJE! Herfstfeest 

20/11 Wie kan er al zwemmen?     

  EENHEIDSZWEMMEN! Breng je zwembroek  

  en €2 mee! 

27/11 Zoek de 10 verschillen tussen Epathka en  

  Kotick! 

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 winter is dit een  
lange blauwe of zwarte broek, uniform en das, in de zomer een korte 
blauwe of zwarte broek!  
Draag best niet je nieuwste kleertjes, want door het ravotten in de 
bossen worden ze wel eens vuil!  
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P R O G R A M M A  WE L P E N  

04/09 Begin van een spetterend scoutsjaar! 
  Iedereen die overgaat naar de aspiranten wordt  
  verwacht om 10u aan het Jeugddorp met   
  lunchpakket. Neem je fiets  en zwemkledij mee!   
  Voor de andere welpen is het een  gewone   
  vergadering die van start gaat om 14u! 
 
11/09 Startdag: Breng al jullie vriendjes mee en toon hen  
  wat scouting is. Vergadering start om 14u aan de  
  Spuikombasis. 
 
18/09 Bagheera maakt jullie wegwijs in de jungle... 
 
25/09 Helaas... Geen vergadering vandaag. De leiding is  
  op Saamdagen.  
 
02/10 Als je van slimme beren leren kan! 
 
09/10 Chil gaat op zoek naar een prooi... 
 
16/10 Tijd voor een feestje! We gooien de benen los op  
  de kinderfuif! Breng maar allemaal jullie vriendjes  
  mee! Meer info op pagina 33. (SPUIKOMBASIS) 
 
23/10 Hathi zit boordevol inspiratie 
 
30/10 Jammer, maar er is geen vergadering :( 
 
5-6/11 GIGA KARELAWEEKEND! Meer indo verder in dit  
  Westhindertje. Inschrijvingsstrookjes worden   
  uitgedeeld aan de Welpen. 
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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 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! 

13/11 Raksha heeft jullie hulp nodig... 

19/11 Herfstfeest! Info volgt. 

20/11 Eenheidszwemmen. Neem je zwemgerief en €2 mee. 
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P R O G R A M M A  AS P I R AN TE N  

04/09 Welkom, welkom, bij de topaspi’s…!  
  Vergeet zeker jullie zwembroek/ reserve 
  kledij/ handdoek niet! Nieuwe aspi’s  
  komen best met de fiets tot aan het  
  jeugddorp. 
 
11/09 Startdag 
 
18/09 Pakt oal je moatn mee, ik komn owk  
  allène (Neem ze echt mee    
  #Vriendjesdag) 
25/09 Saamdagen. Geen vergadering! 
 
1-2/10 Roeicursus! Info volgt in boekje 
 
9/10  D’r sloeg eki e kerl e roeispoane tegen ze 
  kop… 
16/10 Mo je nei! 
 
23/10 It’s forever, baby  
 
30/10 Geen vergadering, huilen!! 
 
01/11 Bloemtje leggen,niemand zeggen. We  
  spreken af om 10u30 op de hoek van de 
  Roodborstjestraat en de     
  Chrysantenstraat in perfect uniform! 
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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 14uur 

aan het jeugddorp, nog steeds in perfect uniform. Vanaf 
dan kan een lange broek.  

6/11  Diglett, ik kies jou!! 
 
13/11 Money, money, money, must be  
  funny… 
19/11 Feesten in de herfst van je leven.. 
 
20/11 Spetteren in het water    
  #Eenheidszwemmen Neem je  
  zwemgerief en €2 mee 
 
27/11 May the odds be ever in your favour 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

 04/09 De nieuwe juniors uit de boom kijken  

  #overgang       

  #Nieuwejuniorsom14udenietnieuwtjesom 

  10u 

 

11/09 Met een schone lei beginnen #startdag 

17/09 Theoriedag roeicursus stromend #infokomt 

 

18/09 De wind in de zeilen hebben 

25/09 Leiding is op saamdagen, geen vergadering 

1-2/10 Roeicursus stilstaand. Op zondag kan je vrij 

  komen zeilen vanaf 14u 

09/10 Twee vliegen in één klap 

16/10 Achteruitzeilen 

23/10 Iemand in zijn kielwater zeilen 

30/10 Geen vergadering 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

 

05/11 Het anker lichten #Botenuithetwaterom10u 

06/11 De kaart van het land kennen 

13/11 E schete in e netzak 

19/11 Herfstfeest #infokomt 

20/11 Eenheidszwemmen #Neemtweeeuromee 

27/11 Iets in de verf zetten #werkdagvanaf10u   
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

04/09 Overgangen. Zet je maar schrap voor een 

  topjaar!  

11/09 Startdag 

17/09 Theoriedag roeicursus getijden.  

18/09 Geld moet je niet achterna, maar tegemoet 

  lopen.  

25/09 Geen scouts. De leiding is op  Saamdagen 

1-2/10 Roeicursus Stilstaand.  

7-9/10 Roeicursus Getijden! Iedereen deelnemen! 

16/10 Het leven is zoals zeilen, ook met   

  tegenwind kun je vooruit geraken.  

21/10 Dag van de jeugdbeweging! 

23/10 Een pessimist klaagt over de wind, een  

  optimist verwacht dat hij zal draaien, een 

  leider zet de zeilen bij.  

29+30/10  100 Minutes+ opkuis 

05/11 Boten uit het water. We verzamelen om 

  10u 
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06/11 Centjes  inzamelen voor het    

  megacooldemax weekendje 

10-13/11  WEEKENDJE! INFO VOLGT! 

19/11 Herfstfeest 

20/11 Eenheidszwemmen. Neem allemaal je  

  bikini en €2 mee! 

27/11 The faster you run, the sooner you’re  

  done 

 

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 lands 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 2008 gaan over van de zeehondjes 

naar de welpen 

 De kinderen geboren in 2005 zullen hun eerste stappen 

zetten op het water bij de aspiranten. 

 Takjes worden boompjes! De jongeren geboren in 2002 

gaan over naar de juniors. 

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

jongeren geboren in 2000 doen. 

Overgangen 

SAVE THE DATE 
19 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 e n  2 0 1 6
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F o t o ’ s  Z o m e r k a m p e n  2 0 1 6  
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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 49 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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Zaklampen 

Of het nu voor een uitgebreide nachtactiviteit of om ’s nachts even naar het 

toilet te wandelen, een zaklamp komt vroeg of laat handig van pas. Zelfs buiten 

het scoutsleven komt het weleens van pas als een extra fietslicht of om een 

klusje bij te lichten in een donker hoekje. In dit artikel help ik jullie graag op weg 

bij de keuze van een geschikte zaklamp. 

Op je kop of niet? 

Zaklampen heb in 3 soorten 

 Koplampen 

Een koplamp hangt met een elastische band rond je hoofd. 

Het zijn de meest verkochte lampen voor kampeerders en dat is logisch. Je hebt je handen vrij en 

de lamp schijnt altijd recht voor je uit. 

De lamp zelf is vaak zeer compact en neemt niet veel plaats in. 

Een compacte en goedkope variant hiervan is de Petzl Zipka, in plaats van een elastische band 

heeft het een touwtje met een oprolmechanisme dat je rond hoofd hangt , zie foto. 

Petzl is een zeer kwalitatief merk voor hoofdlampen. 

TIP: hang je hoofdlamp aan de 

tentstokken van de patrouilletent. Zo 

verlicht je eenvoudig de tent en als je ’s 

nachts moet opstaan, dan hoef niet 

ver te zoeken naar je zaklamp! 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2016 23 

 -Lantaarns 

Lantaarns zijn lampen die schijnen in alle richtingen rondom de lamp. Zeer handig om je 

tent ’s nachts te verlichten.  

In de handel zijn zowel grote 

lantaarns te verkrijgen die genoeg 

licht geven om een ganse 

patrouilletent te voorzien van licht, 

maar evenzeer zijn er kleine modellen 

die geschikt voor lange trektochten - 

zeer handig om bijvoorbeeld bij te 

koken in het donker. 

Door chiro’s en aanverwanten worden ze ook wel gebruikt als kampvuur, maar we gaan ons 

niet verlagen tot een elektrisch kampvuur hé zeg, komaan! 

 ‘Handheld’ lampen 

Dit zijn zaklampen die je gewoon in je hand houdt tijdens gebruik. Ze zijn de meest 

voorkomende zaklamp en je vindt ze in alle soorten; klein, duur, groot en goedkoop. 

Handig zijn de lampen die ook op je fietsstuur kunt bevestigen als fietslamp. 

De bekendste soort hierin is ongetwijfeld de amerikaanse ‘Maglite’. 

Lampen met een dynamo zijn altijd 

‘handheld’-lampen (zie verder). 

Vergeet niet dat op je smartphone 

ook een zaklamp hebt!  

Het stroomverbruik van de kleine 

led op de achterkant van je 

telefoon is verwaarloosbaar in 

vergelijking met normale 

stroomverbruik. 
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Met batterijen of zonder? 

De energie voor je lampje komt uit batterijen, dat weet iedereen. Nou niet altijd, er zijn ook 

lampen met een dynamo! 

Deze lampen hebben nooit lege batterijen, in plaats daarvan draai je tijdens gebruik aan een 

klein hendeltje om elektriciteit op te wekken. 

Deze zijn ideaal als je ze enkel gebruikt 

om ’s nachts te pendelen tussen het 

kampvuur, je tent en het toilet. Ze zijn wel 

onhandig als je een nachttocht maakt of ’s 

nachts iets moet zoeken in je bagage… 

Deze dynamo-lampen of ‘knijpkatten’ zijn 

zeer goedkoop en wel handig voor 

slordige kinderen die wel eens met 

minder bagage terugkomen van kamp ;-) . 

En je hoeft nooit batterijen te kopen… 

De meeste lampen hebben echter 

gewone batterijen en als je de batterijen 

niet vaak wil vervangen kies je uiteraard 

voor led-lampen. Die geven meer licht voor minder stroomverbruik. 

Tegenwoordig zijn lampen in opmars die je kunt opladen met een USB-kabeltje. Zeer handig, 

want vaak heb je toch al een usb-adapter bij voor je mobiele telefoon. Al zal de batterij ietsje 

minder lang meegaan dan met gewone wegwerpbatterijen, maar ze zijn uiteraard wel een pak 

milieuvriendelijker! 

Hoe fel? 

Op de verpakking van de zaklamp vind je vaak de lichtsterkte terug in ‘lumen’, maar wat 

betekent dat precies en hoeveel ‘lumen’ is genoeg? 

De lumen is een maat voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht van een lichtbron (zie 

kadertje). 
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 -Als je zaklamp enkel zal gebruiken om in je bagage te snuisteren of om even naar toilet te gaan 

heb je genoeg aan 20 of 30 lumen. 

Een lamp van 100 lumen is eigenlijk ruim voldoende voor scoutsgebruik. 

Ter vergelijking: de lamp op de achterkant van een smartphone is ongeveer 10 lumen sterk.  

Meeste lampen hebben meerdere standen, waarbij je de lamp iets minder fel kan zetten en dus 

wat stroom spaart als het kan. 

Ook handig zijn zaklampen die naast het gebruikelijke wit licht ook een rood lampje hebben. 

Dat lijkt misschien wat gek, maar rood licht is minder belastend voor je ogen en je raakt er bijna 

niet van verblind ’s nachts. 

 

Scoutsgroet 

Zelfzekere Maraboe 

 

 

 

Voor de nerds: 

Candela: is de  eenheid van lichtsterkte, waarbij 1 candela ongeveer dezelfde lichtsterkte is van 

één kaarsvlammetje. 

Lumen: is de hoeveelheid zichtbaar licht die uitgezonden wordt. Dit is de belangrijkste eenheid 

voor lampen. 

Lux: is lumen per vierkante meter. Dit is de intensiteit van licht per oppervlakte. Dit is een 

belangrijke maat voor architecten die berekenen hoeveel lamparmaturen ze moeten voorzien 

voor nieuwe ruimtes 
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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 
5 en 6 november 2016 aan onze Vuurtorenbasis in Oostende. 

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 17u 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 12€ per deelnemende 
Welp/ Zeehond ontvangen uiterlijk op zondag 23 oktober.  

 

Alvast een stevige scoutshand en hopelijk tot dan, 

 

De leiding! 

 

 

Indien er vragen, problemen of onduidelijkheden zijn, contacteer dan 
gerust Akela (Karen/Griel) op het nummer 0487/613709 of via volgend 
email-adres: griel@seascouts.be 

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

Eenheidsleiding 

Zeehondjesleiding 

Epathka 

Chickie 

Mpango 

Snoochnie 

Matkah 
Kotick 
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De leiding van het scoutsjaar 2016-2017 

Welpenleiding 

Akela Baloe Hathi 

Raksha Bagheera Chil 
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Aspirantenleiding 

Spitsvogel Arasari Ara 

Plevier Jonathan Fodi 
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Juniorleiding 

Castor Pacu 

Albatros Beluga 
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Dit wordt de leidersploeg voor 
het komende scoutsjaar. 
Hopelijk amuseren jullie je te 
pletter. Wij hebben er alvast zin 
in! Op een spetterend scoutsjaar! 
Tot in september! 
 
De Leiding 

Seniormoderators 

Hermelijn Narwal 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2016 33 



  

WESTHINDERTJE SEPT-OKT-NOV 2016 34  

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

Fos Shop: 

 Annik Cools (Marlijn) 

(0479 451586)  

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.b
e 
 
Sien de Pauw 
(Matkah) 
0488087781  
Kraanvogel@seascout
s.be 
 
Manon Van Nuffel 
(Kotick) 
0495574530  
Ibis@seascouts.be 

ASPIRANTEN: 
 
Lise Heusequin
(Spitsvogel) 
0478974906 
Spitsvogel@seascouts.b
e 
 
Kimsy Vanderstukken 
(Arasari) 

0478714402  
Arasari@seascouts.be 
 
Nele Stubbe (Ara) 

0470345417  
Ara@seascouts.be 
 
Jonathan Cornelis 
0499407326 
Jonathan@seascouts.be 
 
Amber Monteyne
(Plevier) 
0475282739 
Plevier@seascouts.be 
 
Jasper Nollet (Fodi) 
0471432525 
Fodi@seascouts.be 

JUNIORS: 
 
Mathieu Vandecasteele 
(Castor) 
0470615754 
Castor@Seascouts.be 
 
Timothy Meseure 
(Beluga) 
0491522849 
Beluga@seascouts.be 
 
Matisse Monteyne 
(Albatros) 
0479698894  
Albatros@seascouts.be 
 
Joppe Dehandschutter 
(Pacu)  
0497999061  
Pacu@seascouts.be 

WELPEN: 
Karen Hoorne (Akela) 
0487613709  
Griel@seascouts.be 
 
Lotta Maseman(Hathi) 
0471829992 
Sitta@seascouts.be 
 
Roxanne Verloigne 
(Raksha) 
0470359808 
Roxanne@seascouts.be 
 
Charlotte Vermeersch(Chil) 
+32 471 10 82 49  
Wevertje@seascouts.be 
 
Gijs de Pauw (Baloe) 
0493/789217  
Corvus@seascouts.be 
 
Nona Keirens (Bagheera) 

+32 495 81 85 44  
Kwikstaart@seascouts.be 

SENIORS 
 
Silke Heusequin
(Hermelijn) 
0479922424 
Hermelijn@Seascouts.
be 
 

Jelle Maseman (Narwal) 
0484926109 
Narwal@Seascouts.be 

Comitévoorzitter: 

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 1 oktober om 09h00 aan onze nautische basis, 
Vicognedijk 31, 8400 Oostende (Spuikom), alles eindigt op zondag 2 oktober om 
17h00. 

 

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 

onze eenheid: BE95 0013 4174 8658  

 

Inschrijven op de website kan t.e.m. 19 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? 
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. 7 oktober 2016 – 9 oktober 2016 

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 7 tot 9 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 17 september 2016 van 9u30 tot omstreeks 13u FOS, 

Kortrijksesteenweg 639, Gent (vlakbij St-Pieters station) Schrijfgerief, kladpapier en 

cursusboek meebrengen!  

Wanneer? De cursus start vrijdag 7 oktober 2016 om 20u. Het einde van de cursus is zondag 

9 oktober 2016 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 
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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: Flore Kluysse       

 Functie:  Zeehondjesleiding            

 Totemnaam:      

  Ondoorgrondelijke   

   Ooievaar   

 

Naar wie keek je het meest op als kind? 

Naar mijn papa 

Wat betekent scouting voor jou? 

Heel veel.Vrienden en vooral plezier. 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Eerst bloemist, dan architect, en nu journalist. 

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

Duizend en één wensen! 

Wat frustreert jou het meest?  

Iemand die denkt dat hij beter is dan de anderen. 
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    W I E  I S  W I E ?  

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Vrienden en familie.  

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

je dan een reis maken?  

Naar de tijd van de Romeinen, meer specifiek naar het einde van 

de 1ste eeuw v.C., de overgang van Caesar naar Augustus. 

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

zou dat dan zijn?  

Mijn scoutshemd. 

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

Naar Spitsbergen om het noorderlicht te zien! 

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

waarom? 

Mamma Mia, ik kan die film honderd keer bekijken en het blijft 

leuk. 

Wat is je favoriete motto?    

Carpe diem!  
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 WIE  IS WIE ? enc yc lopedie  

 

  
De ooievaar is van nature een trekvogel. Hun 

hoofdvoedsel, regenwormen en insecten, is hier in 

België in de winter niet aanwezig, dus trekken ze in de 

late zomer naar Afrika. Een enkele  blijft hier om te 

overwinteren, meestal gaat het dan om projectvogels 

die (nog) geen trekdrang ontwikkelden. De vogels 

vertoeven vooral in open terreinen, met talrijke hoge 

bomen. In de broedgebieden kan je ze vooral 

terugvinden bij graslanden, steppen, moerassen en 

akkers. Ooievaars hebben een erg gevarieerd menu, dat 

voornamelijk bestaat uit slakken, regenwormen en grote 

insecten. Maar ook hagedissen, slangen, kikkers, padden 

en muizen zijn gesmaakte hapjes. Wanneer ze naar 

Afrika trekken om er te overwinteren, zijn sprinkhanen 

hun favoriete kostje. Sprinkhaanplagen trekken soms 50 

000 tot 100 000 ooievaars aan. 

Ondoorgron

delijke 

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

 Wist je dat de gemiddelde Nederlander 

enorm vriendelijk en hulpvaardig is 

tegenover Scouting ? 

De Welpen een 

hoogteparcours 

hebben 

overwonnen op 

kamp?   

We dit jaar afscheid 

nemen van vier 

fantastische leden van 

onze leidersploeg? 

Maraboe, Stormvogel, 

Pygo en Stern waren 

een echte meerwaarde 

in de leiding en zullen 

dan ook heel erg gemist 

worden! 

Wist je dat 

patrouilletenten 

ook prima staat in 

de achtertuin van 

gastvrije 

Zeelanders!? 

 Snip, ook wel bekend als Kurt 

Devriendt, de nieuwe voorzitter 

is van het comité? Hoera!! Het kanaal aan 

Hellevoetsluis niet 

echt meer een 

kanaal is sinds de 

jaren 70?  Pacu wel eens zeilles durft 

te geven aan oud-scouts? 

Interesse? Stuur dan zeker 

een mailtje naar: 

Pacu@seascouts.be 
Ook het comité de afgelopen maanden heel wat 

werk heeft verzet op de Spuikombasis. Zo zijn al 

enkele lokalen volledig opgekuisd en hebben we 

een mooi plekje voor het brandhout.  

De leiding een 

heuse 

schoonmaakdag 

voor de lokalen 

heeft 

georganiseerd? 

En met groot 

succes! De 

eenheidsleider 

kan zijn trots 

niet verbergen! 

De leiding alweer volop bezig is met de 

voorbereidingen van 100 Minutes?  

Arasari in de afgelopen 

jaren een intense passie 

voor papier Maché 

ontwikkeld heeft? 

De 

keukenploeg 

enorm lekker 

heeft gekookt 

in Ronse?  
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fantastische leden van 

Maraboe, Stormvogel, 

een echte meerwaarde 

dan ook heel erg gemist 

04/09 Overgangen + eerste scoutsdag 

11/09 Startdag 

25/09 Geen scouts: Saamdagen 

1-2/10 Roeicursus Stilstaand water 

7-9/10 Roeicursus Getijden 

16/10 Kinderfuif 

21/10 Dag van de jeugdbeweging 

22/10 Reünie oud-scouts 

29/10 100 Minutes 

05/11 Boten uit het water 

5-6/11 Karelaweekend 

11-13/11 Weekendje Seniors 

19/11 Herfstfeest 

20/11 Eenheidszwemmen 

4/12  Sinterklaasfeest 

26-30/12 Winterkamp 

25/02 Quizavond 

3-7/4 Zeilcursus Stilstaand water 

9-14/4 Zeilcursus Getijden 

22/04 Opening Vaarseizoen 

10-20/07 Zomerkamp te Kamperland 




