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Editoriaaltje 

Vrienden! 

Hier zijn we weer met het nieuwe Editoriaaltje. Wat gaat de tijd snel 

zeg. Hoewel dit waarschijnlijk gerekend wordt als het meest 

obligatoire zinnetje dat je in elk editoriaaltje moet zetten als 

eenheidsleider, is het toch echt waar! Reeds het voorlaatste WH’tje 

van dit scoutsjaar, dat is toch snel?! 

Oké, ik ga eerlijk zijn. Ik heb dat vorige stukje gewoon overgenomen 

uit het editoriaaltje van vorig jaar. Ik was een stukje tekst beginnen 

typen en zonder het zelf te beseffen en te willen was ik dit 

editoriaaltje op bijna volledig dezelfde manier als vorig jaar 

begonnen. Voor de gemakkelijkheid heb ik het dan maar 

gekopieerd, maar dat maakt het niet minder waar! 

Onze boten zijn bijna terug klaar voor het ruime sop en we laten 

onze juniors en laatstejaars aspiranten er meteen invliegen: een 

week na het te water laten, is het namelijk al zeilcursus stilstaand 

water! Inschrijven kan via mail voor 19 maart. Meer informatie 

hierover verder in het boekje. 

Zoals alle andere jaren wordt het vaarseizoen ook feestelijk 

geopend op zaterdag 22 april. Uitnodigingen worden binnenkort 

verdeeld! In de periode voor het Opening Vaarseizoen zullen jullie 

opnieuw koekjes kunnen (ver)kopen om onze eenheid te steunen. 

De nodige formulieren zullen verdeeld worden via de scouts en 

kunnen gedownload worden via de website.  

En dan is het in rechte lijn naar het kamp! We hebben nog een 

Blauwe Wimpel ertussen voor de varende takken en natuurlijk de 

zalige activiteiten die de leiding in petto heeft maar dan zit dit  

Editoraaltje 
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Editoriaaltje 

 

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 

Editoraaltje 

scoutsjaar er weer op! 

Maar zover is het dus nog niet ;-) 

Hierbij nog de data van het zomerkamp: 

Welpen & Zeehondjes:  10-16 juli 

Varende takken:   10-20 juli 

Mpango 

@ Spuikombasis 

van 20u tot 23u tot .... 

     Iedereen welkom: leiding, comité, oud 
scouts, jonge scouts, andere scouts, vrienden, 

familie... 

Zeg het voort!! 

“OPEN BAR”  

Elke eerste vrijdag van de maand 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

05/ 03  Zijn jullie klaar voor spetterend carnaval feest? Vergeet  

  zeker jullie verkleedkledij niet! Dit is een gewone zondag, 

  om 14h aan het jeugddorp! FOSshop om 17u 
 
12/03  Kunnen jullie de lente al ruiken, wij zeker wel! 

 

19/03  De leiding kan wel eens wat rust gebruiken! Geen scouts! 

 

26/03  Vandaag steken we de handen uit de mouwen als   

  milieubewuste scouts en gidsen & helpen we een handje 

  op de Eneco Clean Beach Cup!  

  Afspraak om 13h30 aan het Jeugddorp! 

 

02/04  Wij gaan samen op uitstap, meer info verder in dit boekje 

 

09/04  Helpen jullie mee met de leiding de paashaas te zoeken? 

  Wij zien het alvast zitten! 

 

16/04  Hoelang is een chinees? Maak je klaar voor een   

  onwaarschijnlijke zeehonden-quiz! 

 

22/04  Opening vaarseizoen! Opgelet deze activiteit is op een  

  zaterdag!  

 

   23/04   Geen scouts vandaag!  

 

  30/04  Zijn jullie klaar om een echte scouts te 

    worden? Trek jullie vuilste kleren maar aan! 

 

  06/05  Tijd voor een lekkere spaghettiavond met alle 

informatie over het zomerkamp! Meer info vindt je op pg. 17 
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P R O G R A M M A  Z E E H O N D J E S  

07/05  Er komt speciaal bezoek met een heel leuk spel voor jullie!  

 

14/05  In mei leggen alle vogels een ei! 

 

21/05  Bosspel, welke dieren leven er zoal in het bos? Komen  

  jullie er samen achter? 

 

28/05  We spelen een snoepjesfabriek! Rarara, wat zal dat  

  worden! 

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 kleren, 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  W E L P E N  

05/03 Tijd voor een gek carnavalsfeestje! Vergeet jullie 

  verkleedkledij & coole dansmoves niet! FOSshop 

  om 17u 

12/03 Wat maakt ons sterk? TEAM-WERK! #GOIV #X-

  TREEM 

19/03 Jammer maar helaas, geen scouts vandaag. De 

  leiding trekt er een weekendje op uit! 

26/03 Vandaag steken we de handen uit de mouwen als 

  milieubewuste scouts en gidsen & helpen we een 

  handje op de Eneco Clean Beach Cup!  

  Afspraak om 13h30 aan het Jeugddorp! 

02/04 We maken de Zoo van Antwerpen onveilig! Meer

  info op pagina 23 

09/04 Maak jullie klaar voor een hersenbrekende,  

  spannende & uitdagende namiddag!  

16/04 Pensa nespa en spa… ra ra ra ! 

22/04 Opening Vaarseizoen (  

    Opgelet: dit is 

een      zaterdag!) 
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P R O G R A M M A  W E L P E N  

Voor de Welpen begint de vergadering steeds stipt om 14h00 in het 

jeugddorp (tenzij anders vermeld in het programma) 

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: korte 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! 

23/04 Geen scouts 

30/04 Hathi leidt ons door de weelderige rimboe 

06/05 Tijd voor een lekker(e)leuke spaghettiavond met  

  alle info over het zomerkamp! Meer info op p. 17 

07/05 De Seniors hebben iets leuks in petto voor jullie!  

14/05 We maken het gezellig met veel spelletjes! Neem  

  jullie leukste gezelschapsspel mee. TIP: schrijf er je  

  naam op!  

21/05 Bagheera is de weg kwijt…  

28/ 05 De zji      Meebrengen: schop & emmer! 
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P R O G R A M M A  A S P I R A N T E N  

3-4-5/03 Weekendje! Info volgt! FOSshop 18u 

12/03 Wat als je onzichtbaar was? Dum dum   

  duuuum! Spuikom 

19/03 Geen scouts Jammerrrrr 

26/03 Kunnen we nog roeien? Spuikom 

02/04  Achteruit roeien gaat ook! Spuikom 

09/04 Al die willen te Kaperen varen… Spuikom 

16/04 Waterballet!! Spuikom 

22/04 Opening vaarseizoen Spuikom 

23/04 Geen scouts 

30/04 Moneymakers Jeugddorp 

07/05 Wieder zien masz strevers! Spuikom 

12-13-14/05: Blauwe Wimpel, Info volgt! 

21/05 #spuikombasis is bae X3 LOL Spuikom 

28/05 Zo vlotjes gaat het precies toch niet… Spuikom 
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P R O G R A M M A  J U N I O R S  

05/03 Nog even op de tanden bijten #werkzondag FOSshop 

  18u 

12/03 Skillssssss 

19/03 Geen vergadering #deleidinggaatopstap 

25/03 De boten worden te water gelaten #afspraakom9u 

26/03 Eindelijk!  

02/04 Nog een laatste keer oefenen 

3 – 7/04 Zeilcursus stilstaand #infokomt 

09/04 Stormzeilen 101 

16/04 Mensen lastig vallen 101 #VergaderinginBosjoenk 

22/04 Opening vaarseizoen Dit is een zaterdag!  

23/ 04 Geen vergadering 

28 – 30/ 04  Weekendje! #infovolgt 

07/05 Hoe maak je de grote jongens trots? 

12 - 14/05 Blauwe wimpel #infovolgt 

21/05 De fysica van drijfkracht #vlotten 

28/05 De beginselen van het scoutsrecht 

Als er gewerkt wordt aan de boten neem 

je best vuile werkkleren/overall mee 

naar de spuikom. Deze kunnen nu 

eenmaal van de nodige verf en stof 

voorzien worden. 
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P R O G R A M M A  S E N I O R S  

05/ 03  We beginnen aan de leefweek!! Joepie! FOSshop 
  18u 

12/03 Handen uit de mouwen 

19/03 Geen scouts. De leiding is op weekend 

25/03 Boten te water laten. Afspraak om 9u aan de  
  basis. Dit is een zaterdag.  

26/03 Back on the water 

02/04 I am sailing 

09/04 Taikwando voor beginners 

16/04 Baseball voor beginners 

22/04 Opening vaarseizoen. Dit is een zaterdag!  

23/04 Geen scouts 

30/04 Leiding geven voor beginners (Kijkstage) 

07/05 Leiding geven voor gevorderden (Stage) 

12-14/05 Blauwe wimpel. Info volgt 

21/05 Zeilen voor gevorderden 

28/05 Regatta 
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Heb je Tweede Fos Westhinder al geliked op facebook? 

Zeker doen want hier komen alle foto’s van je kleine spruit 

op en worden er leuke weetjes gedeeld! 

 

https://

www.facebook.com/

tweede.fos 

Aandacht! Aandacht! Heb je je lidgeld al betaald? Als 

dit niet zo is, dan ben je niet verzekerd. Zorg dus dat 

dit zeker in orde komt.  Het lidgeld bedraagt €49 en 

kan gestort worden op het rekeningnummer BE95 

0013 4174 8658  

https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
https://www.facebook.com/tweede.fos?fref=ts
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Op zaterdag 22 april openen we 

traditiegetrouw het vaarseizoen. Die dag 

verwelkomen we niet alleen Neptunus, 

maar ook alle ouders en sympathisanten. 

Er wordt nog een uitnodiging verstuurd, 

maar zet de datum alvast in je agenda! 

Tot dan! 

O
pening Vaarseizoen 
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    Spaghettiavond 6/05 
 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 6 mei organiseert de Zeehonden- 

en Welpenleiding een spaghettiavond voor de 

ouders & Zeehondjes/Welpen. Hier kan je al je 

vragen over het zomerkamp te Kamperland 

stellen en geven wij alvast enkele praktische 

tips. Meer info volgt, maar hou alvast deze 

avond vrij in je agenda! 
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Hoe maak ik een 

kampvuur? 

 
 

In dit artikel licht ik jullie wat bij over het maken van een houtvuur. Het is 
altijd handig, al is het om indruk te maken tijdens het aansteken van de 
BBQ of om je kwartier warm te houden op een regenachtig dag. 
 

Voorbereiding 
 
Het geheim van een goed kampvuur is de voorbereiding. Soms doe je 10 minuten je best 
doet om een vonkje tot een klein vlammetje te krijgen. en dan wil je niet merken dat je 
geen hout hebt om de vlam aan te houden! 
 
Er drie soorten hout die je moet klaar leggen, voor je aan je kampvuur begint: 

 Tondel: Leg in het midden van je vuur een bedje van tondel neer. Een tondel is licht 

ontvlambaar materiaal dat snel brandt. De witte watten die in iedere EHBO trommel zitten 
kunnen heel goed als tondel gebruikt worden, maar ook in de natuur kun je stoffen vinden 
die goed als tondel te gebruiken zijn zoals b.v. verpulverde dennenappels, droge 
houtkrullen, een oud vogelnest, aanmaakblokjes of van proppen papier. Bij erg slecht weer 
met nat hout, kun je ook een kaarsje gebruiken. Neem altijd een beetje tondel van huis 
mee. je kan zelfs de pluisjes uit de wasdroger gebruiken. 

 Aanmaakhout: Rondom het bed van tondel maak je een kleine piramide van 

aanmaakhout. Het aanmaakhout zijn kleine en dunne droge takken en twijgjes die snel 
vlam vatten. Laat aan de kant waar de wind vandaan komt een opening over om het vuur 
later aan te steken. Als je met een scherp mes inkepingen maakt in de kleine takken, zullen 
ze sneller vlam vatten (eventueel zou je tussen deze inkepingen ook nog stukjes tondel 
kunnen stoppen). Aanmaakhout met 
inkepingen worden ook wel aanmaakstokjes 
genoemd. Verzamel veel aanmaakhout, want 
dit verbrandt snel en je kunt er veel van nodig 
hebben. 

 Brandhout: Rondom de kleine piramide 

van aanmaakhout maak je een grotere 
piramide van brandhout. Het brandhout zijn 
grotere dikke takken die niet zo snel vlam 
vatten, maar wel lang branden als ze eenmaal 
branden. Laat ook hierbij in de richting van de wind een opening open. Zorg ervoor dat je 
een grote hoeveelheid brandhout hebt liggen voor je vuur, want als een vuur eenmaal aan 
is, wil je dit graag aanhouden.  
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Pure survival 
 
Om een vuur aan te steken zijn tal van manieren. Eerst vertel ik jullie over enkele 
‘die-hard’ manieren: 

 Vergrootglas: door de lichtenergie van de zon te bundelen kan je een heel 

warm punt maken. Je hebt een vaste hand nodig, felle zon en veel geduld. Papier 
en droge bladeren gaan het beste met deze methode. 

 Electriciteit: als je met een batterij kortsluiting maakt dan gaat de stroom heel 

snel vloeien van plus naar de minpool. Hoge stromen wekken veel warmte op. 
Verbind de polen van je batterij met een dun draadje of met 
wat zilverpapier. Dit gaat gaat dan fel gloeien, waardoor je 
je tondel kan aansteken. Een bekende variant is om een 9V-
blokbatterij te wrijven tegen een stuk staalwol. Je batterij 
gaat wel zeer snel plat als je dit probeert. Dit werkt ook 
enkel met batterijen; als je al dom genoeg bent om dit te 
proberen met netstroom, dan springt de zekering. 

 Vuurboog of vuurboor: Met behulp van een vuurboog 

wordt een hard houten (eik, essenhout of beuk) staaf 
rondgedraaid op een zacht houten (balsa, vurenhout of 
bamboe) stukje hout. Door de wrijving van de hard houten 
staaf maak je fijne (zachte) houtstof die zal gaan gloeien. Het gloeiende houtstof 
kun je gebruiken om een stukje tondel aan te steken. 
Deze brandende tondel kun je vervolgens weer 
gebruiken om je vuur aan te maken. Deze methode 
vraagt zeer veel fysieke arbeid, wees dus niet verrast 
als een zweetdruppel van je neus de kleine vonken 
meteen weer doven ;-) 

 Magnesiumstick: Ook zonder lucifers kun je een 

vuur aanmaken, door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van een vuursteen of magnesiumstick. Als je met een 
staal hard tegen een vuursteen aan slaat of met een 
mes over een speciale magnesiumstick schraapt, 
zullen er hete vonken vanaf springen. Met deze hete vonken kun je een droge 
tondel aan steken. Deze manier vergt wel wat oefening, maar is zeer handig en 
goedkoop. Een goede tip is om 2 lagen wc-papier rond je mes te draaien en dan 
over de magnesium te strijken. Het wc-papier zal snel vlam vatten en dit laat je dan 
voorzichtig vallen in je tondel.  

 Er bestaan op internet veel verhalen met gekke manieren om vuur te maken. 

Deze zijn vaak leuk, maar vaak niet zo handig. Als je bijvoorbeeld al de batterij van 
je GSM opoffert om vuur te maken, dan kan je beter de leiding/hulpdiensten 
bellen.  
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Doe maar normaal 
 Lucifers zijn de meest gekende methode. Zorg voor een kleine opening in je hoopje 

tondel om een brandende lucifer in steken. Op een winderige dag, steek je best 2 of 3 lucifers 
tegelijk aan, dan waaien ze niet makkelijk uit. Om je lucifers waterproof te maken doop je het 
kopje eventjes in vloeibaar kaarsvet, dan heb je een laagje kaarsvet rond het kopje. Als je ze 
wilt gebruiken, dan schraap je het velletje kaarsvet van het kopje. Het kaarsvet zorgt 
bovendien dat je lucifer langer en beter brandt. 

 Aanstekers zijn veel handiger dan lucifers, maar gaan ook snel stuk. Makkelijkste is om 

wat tondel aan te steken en met die brandende tondel dan je vuur aan te steken. Als je 
aansteker per ongeluk nat is, dan moet die wel lang drogen voor nog eens werkt, (als ze nog 
werkt…).  

 Een kaarsje is handig om lucifers te sparen. Zeker als je een tiental lucifers verspeelt om 

je vuur proberen in gang te krijgen. Steek gewoon een theelichtje aan in het midden van je 
vuurhoop en voeg langzaam tondel toe bovenop je kaarsje. Zorg dat je de vlam niet verstikt. 
 

Koken 
Het zal je wel overkomen, je vertrekt op voorkamp met lege gasflessen, oeps!* 
Gelukkig weet de betere scout hoe je moet koken op een houtvuur, er bestaan verschillende 
technieken: 

 Met rooster: In de Seniorkoffer zit een stalen BBQ-roostertje. Leg het rooster 15cm van 

de grond op een paar stenen en stook het vuur hieronder. 

 Dakota-vuurput: Graaf een tunnel met een grote opening waar de wind vandaan komt, 

de andere kant is een smallere opening. Stook een vuur zo diep mogelijk in de grote opening. 
De hitte en vlammen zullen aan de smallere kant uitkomen waar je op kunt koken. 

 Met haringen of stalen piketten kun je een platform maken om je kookpot op zetten. 

Steek je haringen even diep in de grond en maak een vuur eronder. 

 Je kan reepjes vlees op het 

uiteinde van een natte, schone tak 
draaien en deze dan roosteren boven 
het vlees. De truc is om het vlees traag 
te garen, want het verbrandt erg snel. 
Dit gaat ook prima met een eenvoudig 
brooddeeg van water en bloem. 

 Leg een dunne, platte steen 

boven je vuur en gebruik deze als pan 
om je vlees, vis of groenten of te 
bakken. In plaats van boter gebruik je 
een weinig water. 
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Veiligheid 
Sinds lang is het in Vlaanderen geen sinecure om een kampvuur aan te leggen. Zo was een 
kampvuur verboden op minder dan 100 meter van bossen en moet er op veel plaatsen 
een machtiging aangevraagd worden. 
Wetenschappelijke studies, maar ook bijvoorbeeld de reglementering in het Vlaams en 
Waals Gewest, maken evenwel duidelijk dat het veilig is om een kampvuur te organiseren 
tot op 25 meter van een bos.  
In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te vragen, vuur maken op 25 meter 
van bos of natuurgebied. Je moet wel de toestemming hebben van de eigenaar van de 
grond. Wil je in of vlakbij een bos (binnen een straal van 25 meter) een vuur maken dan 
moet je dat aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit is niet aan te 
raden omwille van brandgevaar. Het ANB zal dit dan ook zeer zelden toelaten. Wil je toch 
een aanvraag doen, neem dan contact op met de provinciale dienst van het ANB. 
De afstand om vrij vuur te mogen maken t.o.v. huizen is nog steeds 100 meter. In veel 
gemeentelijke reglementen staan er wel bepalingen opgenomen dat je toch vrij vuur mag 
maken in een 'sfeerverwarmer' (lees: een vuurkorf of een vuurschaal). Dat hangt wel af 
van gemeente tot gemeente. Je vraagt daarom best na bij je kampgemeente of zij een 
eigen reglementering hebben voor het maken van kampvuren. Let op: deze kan strenger 
zijn dan de 25-meterregel. Vergeet ook niet om goede afspraken te maken met je 
kampuitbater. 
 
Zorg voor een vlakke ondergrond, vrij van vegetatie. Als je niet zeker bent, maak dan de 
aarde dan nat in een cirkel rond je vuurplaats. Leg wat stenen rondom die het vuur binnen 
de perken houden. Gebruik zoveel mogelijk bestaande vuurplaatsen om de impact beperkt 
te houden. 
 
Als verantwoordelijke scout zorg je natuurlijk voor een gebruiksklaar blusmiddel bij je 
vuur. 
Dat kan een gevulde emmer water zijn, een gewapende brand- of tuinslang of een 
brandblusser die je eventjes leent uit het scoutslokaal ernaast.  
Een branddeken is geen slecht idee, maar kan bovenstaande blusmiddelen niet vervangen. 
Het is wel een geschikt blusmiddel in een (veld)keuken waar op gas gekookt wordt. 
 
Zeer belangrijk is om na het kampvuur het vuur verantwoordelijk te doven. De restanten 
van het vuur blijven zo warm dat je tot 36 uur nadien nog kunt verbranden.  
Doven doe je door het vuur volledig onder water te zetten, zodat alles goed afkoelt. 3 keer 
plassen over het vuur is eigenlijk niet voldoende, heren.  
Andere methodes zijn om het vuur goed los te maken, af te koelen met een beetje water 
en dan te bedekken onder een laag zand of aarde. Dit is zeer belangrijk, je wilt vast niet 
dat een welp die vroeg opstaat zich verbrand aan de as van het vuur!  
 

Grote jongens doen gekke dingen 

 Alhoewel het zeer gevaarlijk is om een kampvuur aan te steken met vloeibare 

brandstoffen, leg ik toch uit hoe het moet.  
Dus voor alle duidelijkheid: ik raad het af, maar als je het toch doet dan kan het maar 
beter veilig. 
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Als voorbeeld neem ik een standaard kampvuur met benzine aangestoken: 
1. Maak een piramidevuur klaar met veel tondel in het midden. 
2. Zet je blusmiddelen klaar zoals je altijd doet. 
3. Neem een stuk sjortouw van minstens 4m (neem touw met natuurlijke vezel 

zoals sisal) en prop dat in een kleine pet-fles. Hou het uiteinde van het touw nog 
buiten de fles. 
4. Giet 2 a 3 eetlepels benzine in de pet-fles. Nooit teveel benzine gebruiken. 
5. Schroef het dopje over de pet-fles en uiteinde van het sjortouw; het 
uiteinde steekt dus nog uit de fles met het dopje erop. 
6. Laat dit 10 minuten intrekken. 
7. Open de fles en loop het touw uit naar het vuur; Eén persoon houdt het 

droge uiteinde vast, de andere gaat met het flesje en de rest van het touw naar 
de vuurhoop. 
8. Het restje benzine sprenkel je over het vuur. Zorg dat je handen droog 

blijven. 
9. Als iedereen vrij is, steek je de lont aan net voorbij het droge stukje touw. 
Met je droge handen natuurlijk… 
10. De vlam loopt vrij snel over het sjortouw naar de vuurhoop en het restje 

benzine schiet in vlam, samen met je tondel. 
 
OPGELET 

Benzine is zeer ontvlambaar en in grote hoeveelheden zelfs ontplofbaar. Een vonk of een 
brandende sigaret is genoeg om benzine te ontbranden. Roken in de buurt van benzine is 
dus levensgevaarlijk. 
Dit geldt ook voor spiritus, kruipolie, thinner, alcohol, aceton (=nagellakremover), terpentijn 
en de meeste andere oplosmiddelen. 
Giet nooit brandbare vloeistoffen uit een fles of bidon op het vuur, de vlammen zullen zeer 
agressief je wenkbrauwen en je donzige baardje wegbranden*. Ook kan de vlam terugslaan 
in de fles, met ergere gevolgen. 

 

Tips 

 Een simpele tondel: neem de pluisjes uit de filter van de droogkast, smeer 

ze lichtjes in met vaseline en neem ze mee in een klein plastic zakje. Deze tondel 
krijg je snel aan en brandt lang. 

 Als je kookt op een kampvuur: zorg dat de vlammen net likken aan je 

kookpot, daar de is de vlam het warmste. 

 Grote houtblokken kun je best splijten; de binnenkant van het hout is 

droger en de gespleten stukken zullen efficIënter opbranden. 

 Sommige houtsoorten branden sneller dan andere. Snel ontvlambaar zijn 

zijn berk (die met de witte, fijne schors) en naaldbomen (vooral de 
dennentakken). 
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 Bewaar je lucifers of aansteker in een waterdicht doosje zoals een oud 

filmrolletje. Een magnesiumstick mag zonder probleem nat worden. 

 Als je (zoals ik) weinig geduld hebt bij het aansteken van het kampvuur, giet 

dan een royale hoeveelheid olijfolie op je hout (niet op de tondel!). De olijfolie 
is niet ontvlambaar, maar helpt wel om de takken en blokken hout sneller vlam te 
doen vatten. 

 Als je kookt in een gamel, zal deze zeer warm worden. Gebruik daarom 

liever een aparte knijper om je gamel te verzetten. Of neem de steel van je gamel 
vast met een doek (of je das). 

 Hopelijk heb je het nooit nodig: personen met brandende kledij worden 

geblust met water, een branddeken, een natte doek of door te rollen over de 
grond. Als het echt niet anders 
kan, gebruik je pas een 
brandblusser. Hard in het rond 
rennen wakkert het vuur aan. 

 Oude treinbalken lijken leuk 

en goedkoop brandhout, maar die 
zijn gedrenkt een chemisch bad. 
De brandrook hiervan is vrij giftig; 
geen goed idee ! 

 Om houten takken sneller te 

doen branden kan je er schilfers 
van halen met je mes. Of je kan de 
schilfers er gedeeltelijk laten 
opzitten, dan heb je een aanmaakstok zoals op de 
foto. 
 

Veel plezier! 
Zelfzekere Maraboe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Voorkamp Veere 2011, echt gebeurd, maar we hebben toch lekker gegeten. 
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Zoals vermeld in het vorige WH’tje, gaat in de eerste week 

van de paasvakantie de zeilcursus stilstaand water door. 

Ziehier nu alle concrete informatie. 

Wanneer: Van maandag 3 april 10u tot vrijdag 7 april 17u 

Waar:  Nautische basis van 11-22ste FOS De Boekaniers 

  Lodewijk Coiseaukaai 11d , 8000 Brugge 

Doelgroep:  Laatstejaars aspiranten—Juniors—Seniors 

Niveau’s:  Fokkemaat & Commando (beginners &  gevorderden) 

Kostprijs:  90 euro (overschrijven op rekening van onze eenheid) 

  BE95 0013 4174 8658 

Benodigdheden: 

Identitaitskaart - Lunchpakket voor maandagmiddag—Reddingsvest—

Bootsloffen—Zwemgerief—Slaapgerief met extra deken—wasgerief—

schrijfgerief—Zeil/regenkledij—Voldoende warme kledij & reservekledij—

FOS cursusboek—Zakgeld—Knopentouwtje—Medische fiche 

Zeilcursus Stilstaand Water 

Inschrijven 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Mpango@seascouts.be met 

volgende gegevens en het juiste bedrag over te schrijven naar onze eenheid. 

Naam & Voornaam — Adres — Geboortedatum 

GSM ouders — Beginners/gevorderden —  Vegetarisch/Carnivoor. 
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Beste ouders/oma’s/opa’s/vrienden/familieleden 

wij als leiding vinden dat het hoogtijd is om eens een leuke daguitstap te maken met 

de zeehondjes en welpen. Daarom willen wij alle zeehondjes en welpen uitnodigen 

om mee met ons een pleziervolle dag te beleven in de Zoo van Antwerpen! Deze dag 

zal doorgaan op ZONDAG 2 APRIL 2017, om 8u10 aan het STATION VAN OOSTENDE.  

Het belooft een vermoeiende dag te worden, dus wij vragen jullie om de zeehondjes 

en welpen te voorzien van een lunchpakket. Daarnaast vragen wij jullie ook om een 

som van €10 mee te geven, daarmee zal de trein heen en terug worden betaald en 

natuurlijk de inkom in de Zoo van Antwerpen.  

Als de zeehondjes en welpen dit helemaal zien zitten en staan te popelen om mee te 

gaan, dan zal je je eerst op voorhand moeten inschrijven. Inschrijven kan ten laatste 

tot zondag 26 maart, door het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen en 

samen met de som van €10 en af te geven aan één van de leiding.  

Even ter verduidelijking: 

Wanneer? Zondag 2 april 2017 

Waar? Station Oostende om 8u10 

Niet vergeten: Inschrijvingsformulier voor 26 maart! 

We hopen dat de zeehondjes en welpen allemaal mee kunnen want wij kijken er al 

naar uit! 

Vele scoutsgroetjes 

De leiding 

 

Ik (naam ouder)…………………………………………………………………………………………… schrijf 

hierbij mijn zoon/dochter (naam zoon/dochter)

………………………………………………………………..in om mee te gaan naar de Zoo van 

Antwerpen op zondag 2 april.  

Handtekening ouder: 

Uitstap Zeehonden en Welpen 
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De toekomstplannen van de gemiddelde zeehond: wat wil jij 

later worden? 

Yann: 

Dierenredder 

Wolf: 

Paleontoloog 

Lena D: 

Verpleegster 

Jesse: Meester 

Nina: Kapper 

Lena N: Barallina 

(of ballerina) 

Lias: Uitvinder 

Ella: 

Modeontwerpster 

Yuna: 

Verpleegster 

Herben: Leger 

Lennart: Drones 

maken 

Daan: Politie 
Luca: Snoepjesfabriek 

Jummie! 

Louise: Boerin 

Marith: Ballerina 

Brent: Turner 
Lewie: 

Tuinarchitect 
Simon: Voetballer 

Ruth: Paardrijjuf Dante: Voetballer Charlie: 

Hondenhotel 

Aurelie: Juf Lise: Turnjuf 
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Het winterkamp volgens de welpen 

“De hike was superleuk, de 

casino avond superleuk. Het 

eten is echt superlekker. De 

spelletjes zijn superleuk.”  - 

Nicky 

“Ik vond het sluipspel tof” - 

Alana 

“ Ik heb me geamuseerd hier. 

We hadden zelfs een casino 

avond” - Femke 

“Het leukste spel dit kamp is komen 

eten. We mochten zelf panekoeken 

bakken, de tafel versieren en nog 

veel meer. De winnaars kregen een 

medaie of beker. Het eten was met 

liefde gemaakt door hele lieve, 

vriendelijke en goeie koks. Het is een 

leuke kampeerplek. Goeie keuze! 

Met dank aan 2e FOS.” - Marthe 

“ De hike was heel leuk want het was 

naar een moolen:) . Het eten is ook heel 

lekker en de spelletjes zijn ook heel leuk. 

Casino avond had minder spelletjes dan 

vorig jaar, maar het was nog altijd leuk. 

Galli halli was er ook bij en dat was mijn 

lievelingsspel!” - Erin 

“ Het winterkamp is superleuk!!! Wel me jas kwijt, maar al de rest is leuk!!! 

De casino avond was leuk!!! Op de caino avond waren er allemaal spelletjes 

en ik bleef de hele tijd bij hetzelfde spelletje waar je geld inzet en als je wint, 

krijg je het dubbele terug. Daar konden meerdere mensen winnen!  En de 

keukenploeg kan supergoed koken!”  - Timo Fumal 

“ Hike was tof. We 

zijn naar een oude 

molen geweest en 

hebben daar lekker 

geheten.” - Frauke 
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Winterkamp 2016 
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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:  Nona Keirens 

Functie:  Welpenleiding 

Totemnaam:  Dromerige 

Kwikstaart 

Naar wie keek je het meest op als 

kind? Mijn broer en mijn zus, die 

waren veel ouder en mochten  

      zoveel meer 

Wat betekent scouting voor jou?  

Bijleren op een leuke manier en hechte vriendschappen opbouwen 

Wat wilde je worden toen je klein was?  

Wereldkampioene hoogspringen 

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

Dat iedereen in deze wereld gelukkig mag zijn 

Wat frustreert jou het meest?  

Mensen die alleen maar met geld bezig zijn 

Wat vind je belangrijk in het leven?  

Rechtvaardigheid en respect 

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

dan een reis maken?   

Naar 17de eeuw,  in Engeland. 

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

dat dan zijn?  

Mijn konijn, Harry 



  

WESTHINDERTJE MAA-APR-MEI 2017 32 

    W I E  I S  W I E ?  

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

Naar Nieuw-Zeeland, ’t schijnt daar mooi te zijn 

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

waarom? 

Ik heb ooit een theaterstuk gezien ‘marktplaats 76’ en dit gaat 

over allemaal maatschappelijke problemen en dit was heel 

aangrijpend. 

Wat is je favoriete motto?   

Richt je gezicht naar de zon toe dan zal de schaduw achter je 

vallen 

 WIE IS  WIE?  encycloped ie  

Kwikstaart 

Deze zangvogel wipt voortdurend met zijn lange, donkere staart. De 

Kwikstaart is heel beweeglijk, altijd bezig en opgewekt van aard. Hij 

houdt van gezelschap, spelen en stoeien. De Kwikstaart is dikwijls 

onrustig en zijn nest is een tamelijk slordig bouwsel. De soort komt 

in vrijwel heel Eurazië voor, waarbij een deel van de 

populatie standvogel is en een deel naar het zuiden trekt. Het is een 

slanke vogel met smalle, zwart-witte staart die hij voortdurend op 

en neer beweegt.  
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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.be 
 
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 
 
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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H É , W I S T  J E  D A T …   

De zeehondjes en 

welpen een 

spaghetti-avond 

organiseren? 

Het eten op winterkamp heel 

lekker was?  

De leiding een 

mysterieus 

leidersweeken

d tegemoet 

gaat? 

Je kan genieten 

van enkele 

voordelen als je 

het moeilijk hebt 

om de scouts te 

bekostigen? Vraag 

gerust meer info 

over Solidariteit Op 

Maat bij Mpango.  

Er alweer een 

nieuwe editie 

van 100 

Minutes in de 

agenda staat?  

De varende taken 

deelnemen aan de 

Blauwe wimpel en 

voor winst gaan?  

Je opnieuw koekjes kan 

kopen? Meer info 

hierover krijg je later! 

De Seniors 

bereid zijn 

eens een 

klusje voor 

je uit te 

voeren mits 

een kleine 

vergoeding? 

Contacteer 

Hermelijn 

voor meer 

info.  

De quizavond een 

spetterend feest zal 

worden? 

Je elke 

maand 

welkom 

bent op de 

open bar?  

We dit jaar twee nieuwe 

gezichten mochten verwelkomen 

in de keukenploeg van 

winterkamp? 

We bijna 

weer het 

water op 

gaan? 

De 

zeehondjes 

en welpen 

goed willen 

zorgen voor 

de natuur en 

daarom 

deelnemen 

aan de 

Eneco  

Beach clean? 

De leiding nu 

al begint weg 

te dromen 

over 

zomerkamp? 
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Er alweer een 

nieuwe editie 

Minutes in de 

agenda staat?  

25/ 02 Quizavond 

25/02 Provincie-activiteit 

3-5/03 Weekendje aspiranten 

05-10/03 Leefweek seniors 

05/03 FOS-shop 17u Jeugddorp 

  18u Spuikombasis 

19/03 Geen scouts (leidersweekend) 

25/03 Boten te water laten 9u 

3-7/4 Zeilcursus Stilstaand water 

9-14/4 Zeilcursus Getijden 

22/04 Opening Vaarseizoen 

06/05 Spaghetti-avond zeehonden en  

  welpen 

12-14/05 Blauwe wimpel 

10-20/07 Zomerkamp te Kamperland 

16/07 Bezoekdag zomerkamp 




