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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.
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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

Inhoud
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

4

Voorwoord

5

Actie +20 | Fiscale giften

6

Trooper

7

Zeilcursus voor volwassenen 18e editie

8

Zomerkamp 2022

12

Voorkamp en nakamp Seniors

13

Kampthema Zeehonden

14

Kampthema Welpen

15

Kampthema Aspiranten

16

Kampthema Juniors

17

Kampthema Seniors

18

Zeehondenprogramma

19

Welpenprogramma

20

Aspirantenprogramma

21

Juniorprogramma

22

Seniorprogramma

23

Loodsenprogramma

23

Publi.

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!

Loodsenleiding

TL Glunderende Tortel			

facebook.com/deboekaniers

ATL Behulpzame Koala
ATL Olijk Roodborstje
ATL Spitante Simia

Eenheidssecretaris

Schrandere Katvis			
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VOORWOORD
Beste leden, leiding,
ouders, vrienden van de Boekaniers
Dit is meteen alweer de laatste Boekanier van het jaar. De afgelopen periode hebben we met
volle teugen kunnen genieten van onze herwonnen vrijheid.

Zo organiseerden we opnieuw onze zeilcursus waar meer dan 100 deelnemers van over heel
Vlaanderen aan konden deelnemen. We willen daarvoor in het bijzonder de mensen die dat
mogelijk maakten van harte bedanken. Van de organisatie, tot de instructeurs, tot de mensen
die theorieles kwamen geven en niet te vergeten: de mensen die het lekkere eten gemaakt
hebben. We wensen ook alle geslaagden proficiat!

Daarnaast konden we ook opnieuw voor het eerst sinds lang de opening van ons vaarseizoen
vieren zoals het hoort. Met toeters en bellen, veel volk, lekker eten en een hoop gezelligheid.
We willen iedereen die daarvoor gezorgd heeft van harte bedanken.
Met de opbrengst daarvan kunnen we onder andere een nieuwe tent aanschaffen om dit
zomerkamp in te spelen.

Intussen komt het zomerkamp snel dichterbij. Meer info daarover vind je vanaf pagina 8
in deze Boekanier. We hopen alleszins zo veel mogelijk leden te mogen mee nemen naar het
verre Brouwershaven in Nederland. Wie nog vragen heeft over het zomerkamp kan daarover
altijd de leiding aanspreken. Op de Gulden Kamer organiseert de leiding van de Zeehondjes en
de Welpen een infomoment waar je op wat meer uitleg kunt rekenen over het komende kamp.
Dat gaat door op 4 juni om 16h30. (Tip: onze bar zal ook open zijn ;) ). Meer info vind je op
pagina 18 of pagina 19.

Tussen nu en het zomerkamp blijven we uiteraard gewoon verder activiteiten organiseren.
De programmatie daarvan vind je verder in deze Boekanier of op de website. Controleer altijd
goed de uren en de locatie van de activiteit en vergeet jullie niet te kleden op het weer. Denk
bijvoorbeeld aan een regenjas of een petje en zonnecrème.

Ons steuncomité organiseert in september en oktober 2022 opnieuw een zeilcursus voor
volwassenen. We zijn reeds aan onze 18e editie toe! Meer informatie vind je op pagina 7.

Tot snel!
Scoutshartelijke groeten en een stevige linker
De eenheidsleiding
mei-juli 2022
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ACTIE +20
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.

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.
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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:

mei-juli 2022
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ZEILCURSUS VOOR VOLWASSENEN 18E EDITIE
Het steuncomité van de 11e-22e FOS Open Scouting De Boekaniers Sea-Scouts & Sea-Guides
organiseert in september en oktober 2022 opnieuw een zeilcursus voor volwassenen.
De cursus is reeds aan zijn 18e editie toe.

Wanneer?
De zeilcursus gaat door op 6 zondagvoormiddagen, telkens van 9u tot 12u.
Data:
• 4 september
• 11 september
• 18 september
• 25 september: geen zeilcursus wegens Saamdagen
• 2 oktober
• 9 oktober
• 16 oktober
Nadien volgen op 23 en 30 oktober 2022 nog vrij zeilen.
Theorie en praktijklessen worden gegeven door ervaren instructeurs op zeilboten van het type
caravelle en lelievlet. Er is ook een cursus voorzien voor gevorderden (boottype 620 e.a.).

Locatie:
Nautisch jeugdcentrum 11e-22e FOS Open Scouting De Boekaniers,
Lodewijk Coiseaukaai 11d, 8000 Brugge (Brugse achterhaven).

Prijs:
•

Deelnameprijs voor externen: € 110,00

•

Deelnameprijs voor ouders van leden: € 89,00

•

Deelnameprijs voor stamleden: € 69,00

Cursusboek is inbegrepen in deelnameprijs.

Inschrijven:
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 personen. Wie eerst ingeschreven is (= betaald) kan
dus deelnemen.
Inschrijven ENKEL door betaling voor 25 augustus 2022
op rekeningnummer BE 57 2807 8024 8435 van 11e-22e FOS
met vermelding ‘zeilcursus volwassenen’.
Meer inlichtingen bij Koen De Reu (Standvastige Otter, 0498/74.15.11).
Na inschrijving ontvangt u eind augustus nog een schrijven met meer informatie.
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ZOMERKAMP 2022
Deze zomer trekken we met de volledige eenheid naar onze prachtig gelegen kampplaats te
Brouwershaven (Nederland) aan het Grevelingenmeer. Dit kamp wordt de bekroning van een
fantastisch scoutsjaar.
We overnachten er in tenten op een schitterend terrein, omgeven door wandeldijken en
dichtbij ligt er een zandstrand. Er is ook een gebouw met lokalen en prima sanitair.
Het leidingsteam, de eenheidsleiding, het kombuis en de logistiek zijn klaar om er een
fantastisch zomerkamp van te maken. Alle ouders zijn welkom om te komen proeven van ons
zomerkamp tijdens de ouderbezoekdag (zie verder).
Tijdens de grote vakantie zijn er buiten dit zomerkamp geen scoutsactiviteiten.

Waar
Scouting Grevelingengroep, Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, Nederland.
Correspondentieadres: idem als hierboven, met vermelding t.a.v. de 11de/22ste
FOS De Boekaniers. Vermeld zeker ook de naam en tak van je kind(eren).

Wanneer
Zeehonden, Welpen, Aspiranten en Juniors:
Vertrek: de bus vertrekt op zaterdag 2 juli 2022 om 10u op de Nautische Basis. Zorg dat je
kinderen thuis voordien zeker naar het toilet zijn geweest.
Einde: zaterdag 9 juli 2022 om 17u in Brouwershaven.
Alle Zeehonden, Welpen, Aspiranten en Juniors keren met hun ouders terug naar huis. Ouders
die niet over eigen vervoer beschikken, maken afspraken om te carpoolen.

Seniors:
Vertrek: vrijdag 1 juli 2022 in Breskens in de voormiddag.
Einde: woensdag 13 juli 2022 op de Nautische Basis. Het aankomstuur is sterk afhankelijk
van de sluizen. De Seniors verwittigen hun ouders van het aankomstuur via gsm.
Meer info over voorkamp en nakamp voor de Seniors vind je op pagina 12 in deze
Boekanier!

Voorkamp:
Voor bereidwillige ouders, stamleden en leiding op vrijdag 1 juli op de Nautische basis. We
laden al het kampeermateriaal in de vrachtwagens en rijden naar Brouwershaven om daar
ons tentenkamp op te slaan. Meer info volgt.

Nakamp leiding, logistiek en kombuis:
Alle leiding en leden van het logistiek team en kombuis blijven tot zondag 10 juli 2022 om mee
te helpen met de volledige opkuis.
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Ouderbezoekdag
Alle ouders (van alle takken) zijn welkom op 9 juli 2022 vanaf 11u30 (niet vroeger) om eens te
proeven van ons zomerkamp.
Op onze ouderbezoekdag kunnen jullie het kampleven, samen met je kind(eren), verkennen.
Het doel is om de ouders, kinderen en leiding samen te brengen en één grote scoutsfamilie te
vormen.
Nodig voor het middagmaal: bestek, borden, keukenhanddoek, tafel en plooistoeltjes
De deelnameprijs aan de ouderbezoekdag met kampkeuken en koffie met gebak bedraagt
€8 per persoon.
Graag vragen we om dit online formulier in te vullen en over te schrijven voor 18 juni 2022
op het rekeningnummer BE 57 2807 8024 8435 t.a.v. 11de/22ste FOS met vermelding:
“Ouderbezoekdag Z.K. 2022” + het aantal personen en het aantal vegetariërs.
Gelieve deze verrichting afzonderlijk van de kampdeelnameprijs uit te voeren.

Wat neem je mee op zomerkamp?
Mee te nemen documenten:
•
•

Voor – 12-jarige leden: de Kids-ID aan te vragen bij de gemeente en de Europese
ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij de mutualiteit.
Voor de +12-jarige leden en leiding: de identiteitskaart + de Europese
ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij de mutualiteit.

Noot: bij problemen/vragen kunt u steeds terecht bij onze kampleider Daan Schellemans
(Picus) (0476/06.76.58) of via boekaniers1122@gmail.com.

Zeker niet vergeten:
Het is belangrijk dat alles genaamtekend is. Dit betekent zowel kledij, toiletgerief, eetgerief
enzovoort. Alle verloren voorwerpen aan het einde van het kamp die geen naam hebben,
worden weggegooid.
Op de volgende pagina vind je een checklist, maar hier een aantal extra zaken om rekening
mee te houden:
• Lunchpakket op de vertrekdag, in een brooddoos en een herbruikbare drinkfles.
•

Laat je kind(eren) helpen bij het maken van hun bagage zodat ze alles weten zitten.

•

Probeer alles in één zak te krijgen en vermijd losse, plastieken zakjes.

mei-juli 2022
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Checklist: wat neem ik mee op kamp?
 lunchpakket voor de eerste dag in een brooddoos en een herbruikbare drinkfles.
 uniform: Zeehonden en Welpen dragen tenminste hun genaamtekende scoutsdas. Wie
een scoutshemd heeft, draagt het. Aspiranten, Juniors en Seniors worden verwacht in
correct uniform. De hoofdkleur van onze uniformbroek is blauw.
 warme spelkledij
 themakledij (zie de verschillende thema’s per tak verder in deze Boekanier)
 regenkledij
 reservekledij
 voldoende ondergoed en kousen
 minimum twee truien
 een petje, zonnecréme en labello als bescherming tegen de zon
 stevige wandelschoenen
 laarzen
 reserveschoenen
 sandalen
 twee handdoeken en washandjes
 toiletgerief: toiletzak met zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, borstel/kam, beker
 een linnenzak om de vuile was in op te bergen.
 eetgerief: eigen (soep)bord, lepel, mes en vork, een drinkbeker en twee keukenhanddoeken
 luchtmatras of matje (geen veldbed) + eventueel een pomp
 slaapzak
 een extra deken voor de koude nachten
 een pyjama + eventueel een reservepyjama voor de kleinsten
 zwemgerief: een extra handdoek, zwempak, zwembroek - voor onze jongste leden raden
we ook een zwem T-shirt aan.
 een zaklamp is handig voor iedereen.
 briefomslag(en) met thuisadres(sen)
 een klein rugzakje voor daguitstappen of zwemgerief
 een reddingsvest, zeilgerief en bootsloffen voor de Aspiranten, Juniors, Seniors en hun
leiding
Gerief dat niet mee hoeft:
• Laat je nieuwste en mooiste kleren en schoenen thuis. Als we ravotten raken kleren wel
eens vuil.
• Smartphones, MP3-toestellen en dergelijke zijn niet nodig.
• Gelieve geen snoep en gesuikerde drankjes mee te geven. Iedereen krijgt dagelijks een
vieruurtje en zo houden we ook mieren uit onze tenten.
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Inschrijven:

Alle inschrijvingen en betalingen moeten we ten laatste op zaterdag 18 juni 2022 ontvangen.
Financiële problemen mogen geen reden zijn om uw kind(eren) niet te laten deelnemen aan
het zomerkamp! Dergelijke problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden met de
eenheidsleider Daan Schellemans (Picus) (0476/06.76.58) of via boekaniers1122@gmail.com.

Deelnameprijzen

Zeehonden, Welpen en Aspiranten:
€ 152 voor het eerste kind.
€ 140 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Juniors:
€ 175 voor het eerste kind .
€ 163 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Seniors:
€ 190 voor het eerste kind.
€ 178 voor het tweede en volgende kind van het gezin.
Leiding:
• zonder nakamp (Zeehonden, Welpen, Aspiranten, Juniors): € 85
• met nakamp (Seniors): € 110
Kombuis en logistiek: € 45
Noot: de vermindering van € 12 voor het tweede en volgend(e) kind(eren) van een gezin geldt op
zijn geheel en is dus niet afhankelijk van de takken waartoe ze behoren.

Bij deelname vragen we om volgende in orde te stellen tegen uiterlijk 18 juni 2022:
 Deelnamebedrag overschrijven
 Medische fiche invullen (online formulier)
 Deelnamebedrag ouderbezoekdag apart overschrijven
 Zakgeld: Zeehonden en Welpen bezorgen €10 aan hun takleiding op de vertrekdag
(Aspiranten, Juniors en Seniors in samenspraak met hun ouders).
 Kids-ID of identiteitskaart + de Europese ziekteverzekeringskaart mee op de vertrekdag.

Het kampdeelnamegeld dient betaald door overschrijving
t.a.v. de 11de/22ste FOS De Boekaniers
BIC= GEBABEBB IBAN= BE57 2807 8024 8435
met vermelding van :’Z.K. 2022 + de namen van de deelnemer(s)’.
OPGELET: de zeehondjes moeten de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben. Eventuele
uitzonderingen worden vooraf besproken met de takleidster van de Zeehonden (Matka).
Ouders van leden tot 14 jaar ontvangen in 2023 een attest om in te dienen als
belastingsvermindering in functie van de kampdeelnameprijs. Sommige mutualiteiten betalen
een gedeelte van het kampdeelnamegeld terug. Ze bezorgen je een formulier dat na 		
de kampdeelname wordt ingevuld!
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VOORKAMP EN NAKAMP SENIORS
Route:
Voorkamp (zeilen): 				
1 juli: Breskens - Veerse Meer				
2 juli: Veerse Meer - Sint-Annaland			
3 juli: Sint-Annaland - Oude Tonghe			
4 juli: Oude Tonghe - Herkingen			
5 juli: Herkingen - Brouwershaven

Nakamp (zeilen):

10 juli: Brouwershaven - Sint-Annaland
11 juli: Sint-Annaland - Wemeldinge
12 juli: Wemeldinge - Kamperland
13 juli: Kamperland - Brugge

We vertrekken op vrijdag 1 juli om 8u00 in Breskens (Oosthavendam 3), we vragen om
hiervoor te carpoolen! We zouden graag op voorhand weten wiens ouders het zien zitten
om te rijden, wij bekijken dan verder de planning wie met wie mee kan (afhankelijk van de
woonplaats). Geef een seintje als je wil rijden naar timontjoens@gmail.com.
Op zaterdag 25 juni zeilen we de boten over van Brugge naar Breskens. Ook hiervoor zoeken
we ouders die het zien zitten om seniors (en leiding) ‘s avonds te komen halen in Breskens.
Laat opnieuw weten wiens ouders het zien zitten om te rijden!

Bagage:

Je maakt drie verschillende bagages. Zowel je kamp als je voorkamp bagage moet je op
donderdag 30 juni tussen 19u en 20u komen afgeven op de Nautische basis.
(1) Bootbagage (enkel datgene wat je nodig hebt aan boord → WATERDICHT VERPAKT!)
 zeilbroek en -jas (verplicht!)
 reddingsvest (reglementair in orde)
 voldoende eten en drinken voor de eerste dag (boterhamdoos en drinkfles)
 zwemgerief (handdoek, zwembroek/bikini/badpak en slippers)
 zonnecrème
 petje/hoedje en zonnebril
 eetgerief
 correct uniform
 muziekbox (op eigen verantwoordelijkheid), ....
(2) Voorkampbagage (gaat mee in een camionette → moet dus niet waterdicht verpakt
worden; beperk je tot 1 zak!)
 tent (per 2 of 3, op voorhand af te spreken)
 slaapzak en matje
 kledij voor 4 dagen (voldoende warm) + themakledij
 reserve schoenen en reserve jas
 douche- en wasgerief: handdoek, shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta, ...
(3) Kampbagage (gaat mee in de camion naar het kampterrein): alles wat je nog nodig hebt
voor de overige 7 dagen kamp/nakamp → voldoende verse kledij! (3) Bekijk “Checklist:
wat neem ik mee op kamp?” op pagina 10 in deze boekanier om niets te vergeten.
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KAMPTHEMA ZEEHONDEN
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KAMPTHEMA WELPEN
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KAMPTHEMA ASPIRANTEN
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KAMPTHEMA JUNIORS

Durf jij de uitdaging aan?
Schrijf je dan nu in
en wie weet zien we elkaar deze zomer in
Brouwershaven
TOT DAN
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KAMPTHEMA SENIORS
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ZEEHONDENPROGRAMMA
* Reservekledij: bij mooi weer is het altijd leuk om waterspelletjes te spelen. Hiervoor is het handig als
elke zeehond steeds reservekledij bij heeft om met eventueel natte kledij te wisselen. Onder reservekledij
verstaan we: T-shirt, trui, broek, onderbroek, sokken en eventueel een handdoek.
Bij zonnig weer verwachten we dat de kinderen thuis al ingesmeerd worden.

Zaterdag 28 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
651 jaar geleden werd Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië geboren. Waag jij je ook aan
een zotte wedstrijd voor de titel ‘hertog’ of ‘hertogin’?
Meebrengen: koninklijke kroon, reservekledij*

Zaterdag 4 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Mieren mieren mieren vandaag spelen we een spel met allerlei dieren
! Om 16u30 zijn alle ouders van de Zeehondjes en Welpen welkom voor een infomoment over ons
aanstaande zomerkamp. Meer info vind je onderaan op deze pagina.
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 11 juni van 18u30 tot 20u30 op de Gulden Kamer
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven! Zo gaat het goed, zo gaat het beter, alweer een kilometer!
We verkennen onze vertrouwde Gulden Kamer op een heuse zomeravondwandeling.
! Zeehonden hebben op voorhand thuis reeds gegeten !
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 18 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Snel snel snel vandaag spelen we het Bob De Bouwer spel!
Meebrengen: veiligheidshelm, reservekledij*

Zaterdag 25 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Lamp, ramp, damp… vandaag is de laatste activiteit voor ZOMERKAMP!
Meebrengen: reservekledij*

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

Beste ouders
Ons jaarlijkse zomerkamp nadert en we merken dat een aantal onder jullie hierover met
vragen en bezorgdheden zitten. We nodigen jullie dan ook massaal uit voor een kort
infomoment waarbij we jullie graag een beeld geven van hoe een zomerkamp bij de Boekaniers
eruit ziet. Achteraf is er ruimte voor al jullie vragen en opmerkingen en een gezellige babbel.
Dit infomoment gaat door op 4 juni om 16u30 en is specifiek gericht op ouders van
zeehonden en welpen, maar natuurlijk zijn ook ouders van kinderen in oudere takken meer
dan welkom.
Veel groetjes,
Scoushni en Akela
mei-juli 2022
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WELPENPROGRAMMA
* Reservekledij: bij mooi weer is het altijd leuk om waterspelletjes te spelen. Hiervoor is het handig als
elke zeehond steeds reservekledij bij heeft om met eventueel natte kledij te wisselen. Onder reservekledij
verstaan we: T-shirt, trui, broek, onderbroek, sokken en eventueel een handdoek.
Bij zonnig weer verwachten we dat de kinderen thuis al ingesmeerd worden.

Zaterdag 28 mei van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Vandaag is het feest want ik zag een groot beest
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 4 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Kom met al je kracht want we gaan op schattenjacht
! Om 16u30 zijn alle ouders van de Zeehondjes en Welpen welkom voor een infomoment over ons
aanstaande zomerkamp. Meer info vind je onderaan op deze pagina.
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 11 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Vandaag dansen we als indianen en gaan we alle cowboys verjagen
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 18 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Piem pam flet, kom vandaag met je mooiste pet
Meebrengen: reservekledij*

Zaterdag 25 juni van 14u tot 17u op de Gulden Kamer
Maak jullie maar snel klaar want het is de allerlaatste activiteit van het jaar!
Meebrengen: reservekledij*

Groetjes,
jullie Welpenleiding
Akela, Baloe, Chill, Hathi, Ikki, Kaa, Shere-Khan, Tabaqui
Beste ouders
Ons jaarlijkse zomerkamp nadert en we merken dat een aantal onder jullie hierover met
vragen en bezorgdheden zitten. We nodigen jullie dan ook massaal uit voor een kort
infomoment waarbij we jullie graag een beeld geven van hoe een zomerkamp bij de Boekaniers
eruit ziet. Achteraf is er ruimte voor al jullie vragen en opmerkingen en een gezellige babbel.
Dit infomoment gaat door op 4 juni om 16u30 en is specifiek gericht op ouders van
zeehonden en welpen, maar natuurlijk zijn ook ouders van kinderen in oudere takken meer
dan welkom.
Veel groetjes,
Scoushni en Akela
mei-juli 2022
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ASPIRANTENPROGRAMMA
Zaterdag 28 mei van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis
De zon schijnt, hopelijk ben je je zonnebril niet kwijt. Vandaag gaan we zeilen.
Meebrengen: reservekledij, reddingsvest

Zaterdag 4 juni van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis
Kom maar gauw want het is niet hetzelfde zonder jou. Vandaag zeilen we!!
Meebrengen: reservekledij, reddingsvest

Zaterdag 11 juni van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis
Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater, misschien zie je zelfs een zeehondje in het water.
Meebrengen: reservekledij, reddingsvest

Zaterdag 18 juni van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis
Het hooikoortsseizoen is begonnen, dus kom maar samen met ons zonnen. We oefenen onze
zeilkunsten vandaag.
Meebrengen: reservekledij, reddingsvest

Zaterdag 25 juni van 14u15 tot 17u15 op de Nautische basis
Ook al zeilen we niet op zee, breng toch maar je beste zeilkunsten mee.
Meebrengen: reservekledij, reddingsvest

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

mei-juli 2022
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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 28 mei van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Dag kunstenaren, vandaag gaan we varen!
Meebrengen: reddingsvest, reservekledij

Zaterdag 4 juni van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Richt je pijlen volledig op het zeilen
Meebrengen: reddingsvest, reservekledij

Zaterdag 11 juni van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Ijmpje ijmpje ijmpje, vandaag geen rijmend zinnetje.
Meebrengen: reddingsvest, reservekledij

Zaterdag 18 juni van 17u15 tot 20u15 op de Nautische basis
Okidoki tijd voor kampvuurkaraoké!
Meebrengen: je beste kampvuurliedje, je zangstem, een glimlach, 3 euro
P.S.: je zal eten op de scouts

Zaterdag 25 juni van 10u tot 18u op het kruispunt van de Jakob Reyvaertstraat en Ter
Doeststraat in Lissewege
Ga je mee we varen naar de zee zee zee, in een ijzervletje met z’n twee of meer!
Meebrengen: reddingsvest, zwemgerief, lunchpakket, handdoek, dingen om te spelen op het strand, water,
zonnecrème

Zonnige groetjes,
Aboe, Akatia, Chinchilla, Goudvink, Mustang, Palmtortel

mei-juli 2022
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SENIORPROGRAMMA
Zaterdag 28 mei van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
Vandaag gaan we varen!
Meebrengen: reservekledij + zeilkledij

Zaterdag 4 juni van 14u15 tot 18u op de Nautische basis
eilen eilen eilen. Vandaag gaan we zeilen
Meebrengen: reservekledij + zeilkledij

Zaterdag 11 juni van 18u00 tot 22u00 op de Nautische basis
Om wat te ontspannen van de examens geven wij een BBQ!
Meebrengen: vleesje/veggie + €5

Zaterdag 18 juni van 10u30 tot 18u aan het station Brugge (voorkant)
Vandaag gaan we naar het strand!
Meebrengen: strandgerief + zwemkledij + €8

Zaterdag 25 juni van 8u30 op de Nautische basis tot  18u00 in Breskens
Vandaag varen we de boten over naar Breskens. We zoeken ouders die willen terug rijden naar
de scouts (carpool).
Meebrengen: reservekledij + zeilkledij en lunch

Groetjes,
Axis, Nachtegaal, Nibbio, Smelleken, Springbok

mei-juli 2022
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LOODSENPROGRAMMA
Zaterdag 4 juni 2022:
Lekker eten, lekker drinken lekker zeilen, lekker zonnetje.
Kom uit je kot, wees geen nonnetje.
Een lekkere pauze tussen het studeren of werken door?
Ja daar zorgen wij voor.
Neem zelf wat vlees/veggie mee.
Wij zorgen voor de rest, zelfs voor de thee.
Waar? Nautische basis
Dag? zaterdag 04/06/22
Uur? 19u
Meer info, zie Facebook
Tot dan!
Koala, Roodborstje, Simia, Tortel

mei-juli 2022
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