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PUBLICITEIT IN DE BOEKANIER
Ons eenheidsblad « De Boekanier » bevat alle  
takprogrammatie en een hoop nuttige info.
Het is een publicatie van de 11de-22ste FOS.
Zij verschijnt 5 maal per scoutsjaar en heeft een 
oplage van 200 exemplaren, verdeeld over de 
ganse Brugse regio.
De publiciteitskosten zijn fiscaal aftrekbaar.
Deze publicatie vergt van onze eenheid een 
stevige financiële uitgave.

In dit verband doen we dan ook een oproep tot 
alle ouders! Kent u geïnteresseerde bedrijven of 
handelszaken die in ons blad willen adverteren, 
dan steunt u onze jeugdwerking. Waarvoor 
alvast onze scoutshartelijke dank!

Kostprijs:    een halve pagina   € 75,00  per jaar
 
    een volle pagina  € 150,00  per jaar

Contactadres: Koen De Reu - Kapelaanstraat 30, 8310 Brugge - 050/34.86.67

ECONOMAAT
Kenteken 11de-22ste eenheid « De Boekaniers »    €   0.60
Kenteken Provincie West-Vlaanderen    €   0.50
Schildje Boekaniers      €   1.00
Verenigingsteken FOS Open Scouting    €   1.00
Kenteken FOS België      €   1.00
Kenteken Sea-scouts      €   1.20
Kenteken WOSM wereldbureau jongens     €   3.00
Kenteken WAGGS wereldbureau meisjes    €   3.00
Das        €   5.00
Dasring FOS       €   3.50
Hemden (maten 6 tot 10 jaar)     € 32.00
Hemden (maten 12 tot 14 jaar + S tot 3XL)   € 35.00
Herbruikbare drinkfles “Boekaniers Boven!”   €   5.00
Polo “De Boekaniers”      € 10.00
Cursusmap roeien & zeilen op stilstaand water   € 10.00

Voor bestellingen of aankopen kun je terecht bij Narwal  
via timhuyghe1107@hotmail.be

Je kan ook op de volgende momenten terecht bij Smelleken:
- Gulden Kamer: na de eerste activiteit van elke maand 

- Nautische Basis: na de tweede activiteit van elke maand

Betalen is mogelijk via de Bancontact applicatie ter plaatse.

mailto:timhuyghe1107%40hotmail.be?subject=
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Wie is Wie binnen onze eenheid: 

Eenheidsleiding                                boekaniers1122@gmail.com 

EL Schellemans Daan (Picus)     0476/067658

AEL De Reu Koen (Otter) - Financiën    0498/741511
AEL Huyghe Tim (Narwal) - Ledenadministratie    0494/031320
AEL Schneider Lieselot (Coscoroba) -     0498/601041 
         Communicatie
AEL Tjoens Timon (Smelleken) -       0471/233243  
 Economaat/Team Imago     
AEL Vancompernolle Wout (Nibbio) -      0471/985999
 Nautische basis     
        
 

Zeehondenleiding
TL Scoushni (Liefdevolle Bij)      0468/219650   

ATL Chikie (Fleurige Fura) 
ATL Gooverooskie (Weloverwogen Emippo)
ATL Epatka (Montere Toekan)
ATL Limmerschin (Expressieve Kangoeroe)
ATL Kotick (Dagpauwoog)
ATL Matka (Labrador)
ATL Zeevang (Blijmoedige Impeesa)
ATL Zaharof (Wilskrachtige Nandoe)

Welpenleiding
TL Akela (Edelmoedige Secretarisvogel)      0489/275832

ATL Baloe (Luchthartige Pongo)
ATL Chill (Dolzinnige Argali)
ATL Hathi (Lijster)
ATL Ikki (Pittige Oeistiti)
ATL Kaa (Mysterieuze Rivierdolfijn)
ATL Shere-Khan (Innige Ani)
ATL Tabaqui (Kaketoe)

Aspirantenleiding
TL Noeste Gabbiano       0473/766875

ATL Banteng
ATL Bevlogen Kolibri
ATL Blijgeestige Spreeuw
ATL Eloquente Pica
ATL Daadkrachtig Zeepaardje 
ATL Trouwhartige Steenarend

 
Juniorleiding
TL Onstuimige Chinchilla     0470/549076

ATL Gulhartige Akatia
ATL Behaaglijke Aboe
ATL Ongedwongen Mustang
ATL Charmante Palmtortel
ATL Warmhartige Goudvink

Seniorleiding
TL Gepassioneerd Smelleken      0471/233243

ATL Bereidwillige Axis
ATL Gemoedelijke Nibbio
ATL Veelzijdige Springbok
ATL Waardige Nachtegaal

Loodsenleiding
TL Glunderende Tortel   

ATL Behulpzame Koala
ATL Olijk Roodborstje
ATL Spitante Simia

Eenheidssecretaris
Schrandere Katvis        050/356560

De website van onze eenheid is te vinden 
op www.deboekaniers.be

Daarop zijn de verschillende 
takprogramma’s alsook een “pdf”-versie 

van deze Boekanier terug te vinden!

facebook.com/deboekaniers

instagram.com/boekaniersbrugge
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Beste leden, leiding,  
ouders, vrienden van de Boekaniers

VOORWOORD

De afgelopen periode konden we stilaan terug keren naar een normale situatie. Er zijn geen 
mondmaskers meer, we mogen opnieuw binnen schuilen als het slecht weer is, we kunnen 
opnieuw op verplaatsing en de groepen moeten niet meer beperkt worden in grootte. Kortom: 
alle ingrediënten voor een fantastisch scoutsjaar liggen opnieuw op tafel. En wij zijn er 
helemaal klaar voor. 

Terwijl we even niet op het water konden werd er achter de schermen ontzettend hard 
gewerkt aan onze boten. Vaak werd er elke dag van de week geschuurd, gelast en geschilderd. 
We lieten een aantal van onze vletten ook zandstralen om ze terug helemaal op punt te 
krijgen. We zijn straks weer helemaal klaar om ons kanaal onveilig te maken en daar zijn we 
alle mensen die de hele winter aan onze boten gewerkt hebben ontzettend dankbaar voor. 

Het is dankzij die mensen dat we intussen ook reikhalzend kunnen uitkijken naar de opening 
van ons vaarseizoen. Want jawel, nu het weer mag, is het tijd voor feest. Op zaterdag 23 
april ontvangen we jullie graag op onze Nautische basis voor de feestelijke opening van het 
vaarseizoen. Wat je van ons mag verwachten vind je verder in deze Boekanier. Maar we 
beloven jullie alvast veel gezelligheid, lekker eten en spektakel ter land, in de lucht en in het 
water. 

In tussentijd plannen we ook nog heel wat leuke activiteiten, waaronder ook twee 
vriendjesnamiddagen op 26 maart en op 16 april. Heb jij nog een vriendje, of iemand in je 
familie die nog geen lid is van de schoonste zeescouts van het land? Dit is het moment om ze 
uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de Boekaniers te bieden hebben. 

In het weekend van 7 mei gaat er opnieuw een Blauwe Wimpel door. Dat is een wedstrijd 
waar alle zeescoutsen van België aan deelnemen en waar we een winnaarsreputatie hoog te 
houden hebben. Dat zal doorgaan in Zeebrugge. Meer info verder in deze Boekanier. 

Tot slot geven we dit al even mee: Het is nog even wachten, maar het zomerkamp komt toch 
stilaan dichter. Dit jaar gaat dat door in Brouwershaven (Nederland) van 2 tot 9 juli.

Scoutshartelijke groeten en een stevige linker

De eenheidsleiding



maart - mei 2022 5

Deze ACTIE+20 is een oproep tot alle ouders, leden en sympathisanten van onze eenheid om 
zich eens extra in te zetten bij het werven van nieuwe leden in de komende maanden. Door de 
COVID-19-pandemie is ons ledenaantal namelijk gedaald van een 250-tal tot vermoedelijk 
minder dan 220 leden. Van een ledenstop bij zeehonden is bijvoorbeeld nu geen sprake meer. 
Doch ook in de verschillende andere takken zijn extra nieuwe leden welkom. 

Praat eens met je collega’s op het werk, met de buren in jouw straat over ons kwalitatief 
hoogstaand jeugdwerk …. dit is beslist de beste reclame.

Breng de kandidaatleden en eventueel hun ouders zelf de eerste keer mee naar de 
bijeenkomst, zo vermijd je de drempelvrees.

In de loop van de komende twee scoutsjaren zullen nog diverse initiatieven volgen in het kader 
van de ACTIE+20, we houden jullie op de hoogte. 

Heb je zelf ideeën? 
Geef ze dan door aan de eenheidsleiding.

Actie +20

FISCALE GIFTEN

Een fiscale gift van 40 euro voor de Boekaniers kost je maar 24 euro! De meest rendabele 
investering voor je eigen kinderen! 

Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Ook in 2022 kunnen jullie de 11e-22e FOS Open Scouting De Boekaniers weer steunen via  
fiscale giften. Fiscale giften voor onze vereniging zijn voor 40% aftrekbaar vanaf een gift van  
40 euro. Je steunt de Boekaniers met 40 euro en het kost je maar 24 euro. Hogere giften  zijn 
uiteraard ook welkom.  

Deze fiscale giften kunnen overgeschreven worden op het hiervoor speciaal voorziene  
rekeningnummer BE66 290-0508108-43 (BIC GEBABEBB) van FOS v.z.w., 9000 Gent  
met  vermelding “GIFT – DE BOEKANIERS BRUGGE”. Dus zeker vermelden dat de gift voor DE  
BOEKANIERS is anders kan het bij een andere scoutsgroep terechtkomen! 

Bijkomende inlichting kan je steeds bekomen via boekaniers1122@gmail.com of eventueel bij  
onze penningmeester Otter (Koen) op 0498 74 15 11.

mailto:boekaniers1122%40gmail.com?subject=
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TROOPER

Steun ons via online shopping!
Doe vanaf heden je online aankopen via trooper.be/boekaniers en steun gratis onze 
vereniging zonder zelf één euro meer uit te geven! 

Hoe werkt Trooper?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper:  

www.trooper.be/boekaniers
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze vereniging.

Huidige stand:

Genieten van de solden én onze vereniging steunen in 1? Surf naar 
trooper.be en ontdek meer dan 600 webshops, zoals: 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/boekaniers
http://www.trooper.be/boekaniers
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OPENING VAARSEIZOEN

Na 3 jaar eindelijke terug feest bij De Boekaniers, hierop kan echt niemand ontbreken!

OPENING VAARSEIZOENFEEST EN OPEN DEURDAG
ZATERDAG 23 april 2022

De 11de-22ste FOS Open Scouting DE BOEKANIERS openen hun gevarieerd vaarseizoen 
op de nautische basis, Lodewijk Coiseaukaai 11d, 8000 Brugge vanaf 14u.

Op de planning staan de volgende leuke activiteiten:

• 14u-16.30u:  
Activiteit voor de leden

• Vanaf 16u:  
Iedereen is welkom! Alle ouders worden vanaf dan verwacht!

• 16.30u:  
Ter land, ter zee en in de lucht

• 18u:  
Neptunus opent het vaarseizoen 
Inhuldiging nieuwe kano-remorque en nieuwe Optimisten samen met Schepen voor 
Jeugd Mathijs Goderis (onder voorbehoud)

• 18.30u:  
Smullen van stoverij met frietjes (en een ijsje!)

• 19.30u:  
Kinderdans

• 21u:  
Leden, ouders en leiding gooien de beentjes los 
(Tegelijk is er ook een film voor de kinderen!)

Zeehonden, Welpen, Aspiranten en Juniors zijn vanaf 18u vergezeld door hun ouders. 

Wat schaft de pot?
Stoverij (vegetarisch alternatief wordt voorzien) met frietjes + ijsje.
Kinderen tot 12 jaar en leiding: 10 euro 
Vanaf 12 jaar en volwassenen: 14 euro 

Inschrijving voor stoverij met frietjes door overschrijving op rekening Elfde F.O.S.  
BE95 0012 4561 1958 met vermelding: ‘ Opening vaarseizoen aantal volwassenen en +12 
jarigen, aantal kinderen tot 12 jaar en leiding, al dan niet vegetarisch’

Georganiseerd met financiële steun van Stad Brugge – Jeugddienst
 Verdere communicatie volgt.
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BLAUWE WIMPEL

Van 6 tot 8 mei 2022 strijden we in Zeebrugge voor de Blauwe 
Wimpel 2022!

Waar en wanneer?
Afspraak op vrijdag 6 mei om 19u30 aan de voorkant van het station. Op zondag sluiten 
we in de loop van de namiddag af op de marinebasis in Zeebrugge (Graaf Jansdijk 1, 8380 
Zeebrugge). Het concrete einduur volgt later.

Leeftijdsgroepen:
• 10 tot 12 jaar oud (geboren in 2012, 2011, 2010)
• 13 tot 15 jaar oud (geboren in 2009, 2008, 2007)
• 16 tot 18 jaar oud (geboren in 2006, 2005, 2004)

Inschrijven?
Prijs:
• leden: €35

Inschrijven doe je door voor 17 april 2022 over te schrijven t.a.v. de 11de/22ste FOS De 
Boekaniers, IBAN  BE57  2807  8024  8435 met vermelding van “BW22 + de naam van de 
deelnemer(s) + leeftijd + eventueel vegi” 

Voorbeeld:
BW22 Jan met de Pet 13j Vegi
of BW22 Jan Modaal 16j

Catering?
Op vrijdag zullen er snacks te verkrijgen zijn tegen democratische prijzen. Op zaterdag krijgen 
de deelnemers ontbijt, lunch en avondmaal. Op zondag wordt er ontbijt en lunch voorzien.

Meebrengen?
 � gamel
 � bestek
 � beker
 � drinkfles
 � brooddoos
 � zonnecrème
 � slaapgerief (matje, slaapzak, kussen)

 � reservekledij
 � wasgerief
 � zwemgerief
 � reddingsvest en zeilkledij
 � fluohesje
 � zakgeld

Opgelet: wij voorzien geen plastic waterflesjes meer. Er zullen wel kraantjes zijn waar deelnemers 
hun drinkflessen kunnen opvullen. Ook worden geen picknickzakjes voorzien, daarvoor dien je zelf een 
boterhammendoos mee te brengen!
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ZEEHONDENPROGRAMMA

Zaterdag 26 maart van 13u45 aan Veltembos, parking Interbad tot 17u op de Gulden Kamer 
Beren, wolven, vossen, wie ontsnapt vandaag uit de bossen?
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: camouflagekleren, kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 2 april van 14u tot 17u op de Gulden Kamer 
1,2,3 bereid je voor op een mega cool zot spel door de enige echte chickie

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 9 april  
Geen activiteit

Zaterdag 16 april van 14u tot 17u op de Gulden Kamer 
Elkom, elkom, elkom, vandaag zijn alle vriendjes welkom!
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: vriendje(s), kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 23 april  
Opening vaarseizoen

Meer informatie vind je op pagina 7.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 30 april van 14u15 tot 17u15 op de Nautische Basis

Vandaag valt niemand uit de boot, kom allemaal gekleed in rood!

Meebrengen:  rode kleren, kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 7 mei  van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Ai, ai, ai, we zijn gestrand op Hawaï.

Meebrengen:  Hawaïoutfit, kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 14 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Noord, noord, noord… vandaag spelen we cluedo want een van jullie leiding is vermoord!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 21 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Ielen, ielen, ielen, vandaag is het een spel met wielen!

Meebrengen:  iets op wieltjes, kledij aangepast aan het weer

Groetjes, 

Chikie, Gooverooskie, Epatka, Limmershin,  
Kotick, Matka, Scoushni, Sea Vitch, Zeevang, Zaharof
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WELPENPROGRAMMA

Zaterdag 26 maart van 14u tot 17u op de Gulden Kamer 
Het kan ons niet baten, we vechten als piraten.
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 2 april van 14u tot 17u op de Gulden Kamer 
Het is april, dus draag een bril!

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 9 april  
Geen activiteit

Zaterdag 16 april van 14u tot 17u op de Gulden Kamer 
Neem vandaag een vriendje mee, want het verrassingsspel is leuker met twee!
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: vriendje(s), kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 23 april  
Opening vaarseizoen

Meer informatie vind je op pagina 7.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 30 april van 14u tot 17u op ‘t Zand

Teamwork in de stad, we gaan samen op pad!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 7 mei  van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Vandaag gaan we niet te paard! We gaan kanoën op de Damse Vaart!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer, reservekledij, handdoek

Zaterdag 14 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Plant maar al de zaadjes, vandaag verzamelen we bloemblaadjes!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 21 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer

Neem de juiste afslag, anders mis je wieltjesdag.

Meebrengen:  iets op wieltjes, kledij aangepast aan het weer

Groetjes, 
 

jullie Welpenleiding
Akela, Baloe, Chill, Hathi, Ikki, Kaa, Shere-Khan, Tabaqui
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ASPIRANTENPROGRAMMA
Zaterdag 26 maart van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis 
We varen niet op zee, pak allemaal jullie vriendje mee!!
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 2 april van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis 
Vandaag schijnt de zon, het wordt een grote dansmarathon!

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 9 april  
Geen activiteit

Zaterdag 16 april van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis 
Het is vriendjesnamiddag dus pak je vrienden bij de hand want het wordt plezant.
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: vriendje(s), kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 23 april  
Opening vaarseizoen

Vandaag begint het vaarseizoen officieel! Breng jullie ouders mee want vandaag amuseren we 
ons veel! Meer informatie vind je op pagina 7.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 30 april van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis

Kusjes hier kusjes daar vandaag staan we allemaal weer helemaal klaaar!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 7 mei  van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis

Ik eet geen steen dat is zo vies en ik verkies geen verlies.. vandaag gaat het om de grote strijd 
dus hopelijk sta je niet in het krijt!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 14 mei van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis

1 2 3 4, we hebben veel plezier. 5 6 7 8, dus iedereen lacht!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 21 mei van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis

Op deze dag, exact 118 jaar geleden werd FIFA opgericht. Vandaag blijft alleen de maffia over 
van dat gesticht. We spelen een smokkelspel, hopelijk kennen jullie de geheime routes wel! 

Meebrengen:  een A4-afbeelding van je favoriete schilderij, kledij aangepast aan het weer

Groetjes, 

Banteng, Gabbiano, Kolibri, Pica, Spreeuw, Steenarend, Zeepaardje



maart - mei 2022 12

JUNIORPROGRAMMA
Neem je zeilkledij/regenkledij ( jas én broek), reservekledij (broek, T-shirt, trui, ondergoed, kousen en schoenen!) en 
reddingsvest (geen zwemvest) elke activiteit op het water mee. Draag ook altijd kleren die aangepast zijn aan de 
weersomstandigheden. Op zondagochtend kunnen jullie komen zeilen van 10u tot 12u30 op de Nautische basis. Als 
je als ouder nog vragen hebt, aarzel dan niet om de leiding aan te spreken (mailen kan ook naar: alorah@live.be). 

Zaterdag 26 maart van 10u tot 18u op de Nautische basis 
Vriendjesdag en zeilen, wat heeft een junior nog meer nodig? 
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste zeescouts van 
het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: zeilkledij aangepast aan het weer, reddingsvest, lunchpakket, vriendjes

Zaterdag 2 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis 
Waarom mag Trump niet in het Witte huis? It’s for Biden (badum tsss)  
Onze oprechte excuses, de slechte mopjes sturen we terug naar gisteren. We houden het wel bij zeilen.

Meebrengen: zeilkledij aangepast aan het weer, reddingsvest, betere mopjes dan die van de leiding

Maandag 4 april tot vrijdag 8 april  
Zeilcursus - zeilen is fijn, joepie joepie! 
Meer informatie vind je in de infobrief.

Zaterdag 9 april  
Geen activiteit

Zaterdag 16 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis 
We gaan niet voor een rimpel, maar trainen voor een  wimpel!
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste zeescouts van 
het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: vriendje(s), kledij aangepast aan het weer en het zonnetje

Zaterdag 23 april  
Opening vaarseizoen

Vandaag begint het vaarseizoen officieel! Breng jullie ouders mee want vandaag amuseren we ons 
veel! Meer informatie vind je op pagina 7.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer, weetje over Neptunus

Zaterdag 30 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Vandaag werken we aan onze technieken #blauwewimpel

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Vrijdag 6 tot zondag 8 mei  
Blauwe Wimpel - meer info vind je op pagina 8.

Zaterdag 14 mei van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Een heus zeilspel op het water! Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind! 

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 21 mei van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Deel 2 van badge gemeenschapswerker. Hopelijk zijn jullie er vandaag ook bij en maken we samen 
onze gemeenschap sterker!

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zonnige groetjes, 
Jullie kei-enthousiaste, coole en fantastische Juniorleiding 

Aboe, Akatia, Chinchilla, Goudvink, Mustang, Palmtortel

mailto:alorah%40live.be?subject=
https://drive.google.com/file/d/1Tjzm0wxW23phAeJ4poXlJ3StLoRTkEEK/view?usp=sharing
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SENIORPROGRAMMA
Zaterdag 26 maart van 14u15 tot 18u op de Nautische basis 
Masten opzetten en zeilen zeilen zeilen! Vergeet je vriendje niet! 
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer, zeilkledij en reservekledij

Zaterdag 2 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis 
Nog een laatste activiteit voor de zeilcursus! Dus we gaan zeilen

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer, zeilkledij en reservekledij

Maandag 4 april tot vrijdag 8 april  
Zeilcursus 
Meer informatie vind je in de infobrief.

Zaterdag 9 april  
Geen activiteit

Zaterdag 16 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis 
ar ar ar vandaag maken we een kar
Vriendjesnamiddag: heb jij nog een vriendje, of iemand in je familie die nog geen lid is van de schoonste 
zeescouts van het land? Dit is het moment om ze uit te nodigen en ze te laten proeven van al wat de 
Boekaniers te bieden hebben.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 23 april  
Opening vaarseizoen
Meer informatie vind je op pagina pagina 7.

Meebrengen: kledij aangepast aan het weer, zeilkledij en reservekledij

Zaterdag 30 april van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer, zeilkledij en reservekledij

Vrijdag 6 tot zondag 8 mei  
Blauwe Wimpel - meer info vind je op pagina 8.

Zaterdag 14 mei van 14u tot 17u op de Gulden kamer
el el el vandaag spelen we een spel met de welpen en zeehonden  

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer

Zaterdag 21 mei van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?

Meebrengen:  kledij aangepast aan het weer, zeilkledij en reservekledij

Groetjes, 

Axis, Nachtegaal,  Nibbio, Smelleken, Springbok

https://drive.google.com/file/d/1Tjzm0wxW23phAeJ4poXlJ3StLoRTkEEK/view?usp=sharing


maart - mei 2022 14

LOODSENPROGRAMMA

Zaterdag 23 april 2022: 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet. Het zijn de loodsenleiding die je op 
Opening Vaarseizoen een activiteit voorziet! Meer informatie vind je op pagina 7.

Zaterdag 14 mei 2022: 

Ork ork ork. Paaseitjes eet je met je handen. 

Ben jij zelf ook een keuntje en houd je van chocolade? De loodsenleiding nodigt je uit op de 
heuse after-paasraap! Opgelet, rotte eieren zijn ook eieren.

Tot dan!

Koala, Roodborstje, Simia, Tortel
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