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Duinkerkelaan 32 W2
8660 De Panne
Tel 058 42 13 33
www.geertbonje.be
Open 10-12 en 14-18u30
Gesloten dinsdag en zondagnamidddag
BTW be 0683 238 504
KBC be 94 7380 1454 9214

Ouders van senior Rebecca Bonjé
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Korte terugblik

BBQ
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Infostand 10j. De Boare 
Vuurfeesten
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WEETJES

Scoutsjaar ‘17-’18
De leiding is er klaar voor… jullie ook?
Nieuwe leden zijn steeds welkom. Ken jij nog iemand die op
zoek is naar nieuwe uitdagingen en die geen schrik heeft
om zich vuil te maken? BRENG DIE GERUST MEE!!!

Als nieuw lid kun je 3 opeenvolgende zaterdagen
proberen zonder
lidgeld te moeten
betalen!!

Belangrijke data

6

24/02/2018
03/03/2018
11/03/2018
2-6/04/2018

Baden Powell
Aspi-diner
Scoutschallenger
Zeilcursus (p34)

05/05/2018

Zeil je mee dag (info volgt)

Algemene afspraken
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•

Slechts een kwartier voor aanvang van de
activiteit is er een leider aanwezig.

•

Wees minimum vijf minuten voor aanvang
aanwezig.

•

Verwittig de takleider indien je niet aanwezig kan zijn!
Eén dag op voorhand is een must.
3x niet verwittigd = 2x niet komen.

•

We komen in perfect uniform!

•

Met de fiets: zorg dat die in orde is.

•

Na de activiteit gaan we rechtstreeks naar huis.

•

Laat je GSM, Ipod, MP3 en dergelijke thuis.
Heb je dat toch mee? Geef die af als je
toekomt, wij bewaren die voor jou.

•

Snoepjes, drankjes… neem je niet mee. Na de vergadering
kan je een drankje en een hapje kopen in de kantine
(welpen)
De zeilende takken mogen el iets mee nemen, als
vieruurtje.

•

Zorg dat je een correcte medische fiche hebt
ingevuld en afgegeven samen met 2 klevers van de mutualiteit.

Baden Powell

BADEN -POWELL ( deel 4)

De jongerenbeweging ,de verkenners, werd in het begin door sommigen
belachelijk gemaakt en door anderen zwaar bekritiseerd.
De korte broek( nogal ongebruikelijk in die tijd) en de “ goede daad “
werden al gauw het onderwerp van allerlei moppen.Men zag er ook wat
militairs in, een kritiek die nog steeds niet helemaal is uitgestorven. In
die tijd zag men er een soort cadettentraining voor het leger in.
Maar opvoeders waren al spoedig zeer ontvankelijk voor de methode
van Baden Powell voor de karaktervorming van de jongens. Nadruk op
vertrouwen, geven van verantwoordelijkheid, het voorhouden van een
positieve gedragslijn ( belichaamd in de wet ) spraken aan. Daarnaast
werd het groepsgevoel gestimuleerd door de jongens in kleine patrouilles in te delen elk met hun eigen leider.
De hang naar avontuur en romantiek kwam tot uiting door de activiteiten waaronder zeker het pionieren en het kamperen. Al die karakteristieken kon BP in 1 ontwerp samenvatten: scouting
Op godsdienstg gebied heeft BP zijn religieuze inzichten nooit geformuleerd. Hij was er van overtuigd dat een jongen God veel eerder kan
vinden in de open lucht dan wanneer hij voortdurend in stoffige lokalen
“ onderwezen” en “bepreekt” wordt.Men leert meer door iets te doen
dan door voorschriften. De tien artikelen van de Wet zijn dan ook positief; er staat geen verbod is.Zij geven de jongere een gedragsregel die
hij op zijn erewoord belooft in de praktijk te zullen brengen.
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Het woord “rust” kende BP niet.Ontspanning vond hij door iets anders te
gaan doen. Hij had geen voorliefde voor balspelen al keek hij niet neer op
voetbal of cricket mits men zelf speelde en niet zat te kijken. Hij gaf er
de voorkeur aan dat jongens hun sport en lichaamstraining zouden vinden
in kamperen,hiken,bergbeklimmen en andere buitenactiviteiten.Hij zelf
sliep buiten als het maar even mogelijk was.Hij trok er ook dikwijls op uit
met zijn honden en dan dikwijls in verkennerspas,een idee dat hij van de
Zoeloes overgenomen had: beurtelings gewoon en op een drafje lopen.Daardoor legt men flinke afstanden af zonder bijzonder vermoeid te
raken.
Na de publicatie van “ Verkennen voor jongens “ kende de beweging een
verrassende en snelle uitbreiding,niet alleen in het gehele Britse rijk
maar ook in vele andere landen. BP begon dan ook een serie wereldreizen
te maken die veel hebben bijgedragen tot de stevige vestiging van een
wereldjeugdbeweging. Hij zag intussen grote mogelijkheden bij die sterke uitbreiding.Als jongens en meisjes over de gehele wereld een band
van bondgenoten,geinspireerd door dezelfde hogere idealen en dezelfde
levenswijze konden vormen,zouden zij zeker kunnen bijdragen tot de
wereldvrede.Dat lijkt nu misschien een ijdele droom, maar zij die hebben
deelgenomen aan internationale kampen als Jamborees en Rover Moots,
zullen het vertrouwen nog niet verloren hebben. Zij weten dat de vrienschap die ze daar ervaren hebben, niet verloren is, ondanks de tegenstellingen die nog bestaan.

Erik Provoost

9

WELPEN
Voorstelling van de welpenleiding

Rekeningnummer
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Welpen

BE14 7512 0653 6783

06/01

20/01
27/01

We gaan samen de koude tegemoet op de
schaatspiste! Afspraak om 13u45 aan het
gemeentehuis van De Panne. We brengen €3 mee.
Geen scouts deze week! Wij moeten hard hard leren
dus tot volgende week!
Raksha neemt jullie mee op een gevaarlijke tocht!
Kaa wacht op jullie in het bos!

03/02
10/02
17/02
24/02

Kaa staat alweer paraat voor jullie!
Rikki-Tikki-Tavi zal jullie voorbereiden op Baden-Powell!
Geen scouts, prettige vakantie!
Baden-Powell verwacht jullie!

03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

Rikki-Tikki-Tavi wacht aan het lokaal op jullie!
Mang heeft jullie hulp nodig!
Mor vindt haar weg niet meer terug naar haar nest!
Geen scouts! De leiding trekt erop uit!
Vanavond is het ouderavond!
Kijk op de pagina 11 voor meer info!

07/04
14/04

VAKANTIE, geen scouts
VAKANTIE, geen scouts

13/01

Zitten jullie ouders op Facebook? Zoek dan snel onze
Facebook-pagina (Sea Scouts De Panne – De Welpen) op en
sluit je hierbij aan. Alle belangrijke wijzigingen, extra
informatie en foto’s zijn hierop terug te vinden.

DE WELPEN VERGADEREN ELKE ZATERDAG VAN 14U-17U
AAN HET LOKAAL TENZIJ ANDERS VERMELD OP DE
PLANNING
11

Hallo beste ouders en welpen!
Van 13 tot 20 juli is het weer zover! De mooiste week van het hele jaar:
Scoutskamp. Dit jaar gaan we met jullie naar het Sint-Niklaas. We gaan
jullie zelf al het thema verklappen: KRAAIENEST GOES TO HOLLYWOOD!
Wij weten alleszins één ding: het wordt super!
Wil je al eens kijken hoe de kampplaats er uitziet? Waar in Sint-Niklaas wij
gaan slapen? Dan kan je al eens kijken op
http://www.puytvoet.be/Bivakhuizen.html
(we zitten in de blokhut)
De kostprijs van het kamp is €200
(voorschot €50). We nemen de bus om
er te geraken.
Gelieve het voorschot van €50 te
betalen op de
rekening BE14 7512 0653 6783.
Het voorschot moet gelieve betaald worden ten laatste tegen 24 maart
Jullie krijgen later nog een brief met extra info over het kamp!
Wij kunnen alleszins niet wachten!
Groetjes
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Beste ouders! Voor de allereerste
keer organiseren wij een
ouderavond!
Hebben jullie altijd al willen weten
hoe jouw welp is in de scouts en wie hun leiding nu
precies is? Dan is dit de ideale avond!
Wij nodigen jullie uit voor lekker verse spaghetti en een
gezellige babbel met de leiding van jullie welpen!

Wanneer? 31 maart om 18u30
Waar? De plaats krijgen jullie te horen via sms bij
de inschrijving!
Kostprijs? Volwassenen €10 & kinderen €5
Inschrijven? Een sms’je sturen naar Mor en betalen mag
aan de kassa ter plaatse! Inschrijven kan t.e.m. 24/03.
Hopelijk komen jullie ook!
Groetjes de welpenleiding
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ASPIRANTEN

Takleider
Doelgerichte Clownvis

De assistenten
takleiders

Joviale Meerval

Emma De Pachter

Mysterieuze Schorpioenvis

Toegewijde Zeelt
Rekeningnummer
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Aspiranten

BE89 7512 0653 6985

06/01:

Wie rijd een scheve schaats?

Afspraak om 13u45 aan het gemeentehuis van De Panne.
We brengen €3 mee.

13/01:

Irisschaar, arterieklem, pincet, stethoscoop,... Al deze
termen klinken jullie waarschijnlijk bekend in de oren.
Maar kennen jullie ook de basis van EHBO?
Vandaag eens een avondactiviteit. We gaan onze filmkennis
eens grondig boosten met films die niemand kent, of
toch wel? We spreken van 19 tot 22 uur af aan het lokaal.
Wat voor sjorring kunnen de aspiranten maken

20/01:

27/01:
03/02:
10/02:
17/02:

24/02:

03/03:

Bosspel
Vandaag gaan we eens onze vaardigheden testen. (badgewerking!)
The challenge is on. We zullen eens testen wie echt z'n weg
kan vinden met een dropping. Waar we jullie gaan
achterlaten, blijft staatsgeheim.
Een gids, een scout is behulpzaam. Een gids, een scout is ...
Weten jullie het nog? Eens kijken wie het onthouden heeft!

24/03:
31/03:

We gaan naar jaarlijkse gewoonte weer eens lekker
kokerellen.(Aspidiner):
De leuke LO lessen in school zijn altijd zo snel voorbij.
Daarom gaan we vandaag eens onze spierballen tonen
tijdens de flashie Sportactiviteit!
KLIK! KLAK! KLIK!, neen het is niet jullie leiding die weer last
heeft van papparazi, maar een mystrieus figuur dat
foto's neemt voor... een fotozoektocht!
Dit weekend is er geen scouts.
We maken alles in gereedheid voor het nieuwe vaarseizoen

2-6/04:

Zeilcursus (p34)

10/03:

17/03:

DE ASPIRANTEN VERGADEREN TIJDENS
HET ZEILSEIZOEN VAN 13u30-18u
AAN HET SPAARBEKKEN EN IN HET WINTERSEIZOEN
VAN 14u-17u AAN HET SCOUTSLOKAAL
TENZIJ ANDERS VERMELD OP DE PLANNING
17

Ouders van juniort Neelis Van Den Kerkhove
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luc_vandenberghe4@hotmail.com
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JUNIORS

ATL & TL in opleiding Gedreven Forel
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06/01:

13/01:
20/01:
27/01:

Schaatsen
Afspraak om 13u45 aan het gemeentehuis van De Panne.
We brengen €3 mee.
Haal de hand maar uit jullie mouwen.
Waar is Forel bootje gebleven.
Neem maar een zak mee want we gaan op ruiltocht voor onze
filmavond volgende week

03/02:
10/02:
17/02:
24/02:

Filmavond (18u tem 21u) neem kussen, knuffel en deken mee
1,2,3,4,5,6,7 zo gaat het goed, zo gaat het beter….
Geen scouts
Baden-Powell (nodig maar heel je familie uit om een leuke
namiddag te beleven)

03/03:
10/03:
17/03:
24/03:
31/03 :

Zoek je creativiteit
Bivak (info volgt)
Roeien, roeien trek aan de riemen dan gaan we vooruit!!
Geen scouts
Zeilen voor de juniors die mee gaan op zeilcursus voor de
andere is er geen scouts

07/04:

Geen scouts
MAAR WEL ZEILCURSUS voor verdere info zie p34
Geen scouts

14/04:

DE JUNIORS VERGADEREN TIJDENS
HET ZEILSEIZOEN VAN 13u30-18u
AAN HET SPAARBEKKEN EN IN HET WINTERSEIZOEN
VAN 14u-17u AAN HET SCOUTSLOKAAL
TENZIJ ANDERS VERMELD OP DE PLANNING
21

Enkele Foto’s
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Vader van aspirant Pixie, junior Zazou en senior Storm
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SENIORS
De assistent moderatoren

Stralende Stormvogel

Parate Snoek

Senior moderator

KOI

Rekeningnummer
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Seniors

BE37 7512 0654 0928

Seniors & senioritas,
Jullie moderators vonden het al een leuk scoutsjaar. Nieuwe vriendschappen
zijn ontstaan, veel plezierige en onvergetelijke momenten hebben al plaatsgevonden. Jullie zijn een topgroep! Hierbij de planning die we samen opstelden in december. Verder informatie zal steeds via sms naar de senior gegeven worden.

06/01

13/01

20/01
27/01

03/02
10/02

17/02

24/02

25

Schaatsen
Afspraak om 13u45 aan het gemeentehuis van De Panne.
We brengen €3 mee.
Spel maken voor een andere tak. Laat jullie creatieve ideeën
de vrije loop…
Scoutslokaal 14u-17u
Spel uitvoeren voor een andere tak.
Scoutslokaal 13u-17u
Dropping met de fiets. !!! Zorg dat je fiets tip top in orde is +
fietsverlichting voorzien!!
Verdere info zal nog meegedeeld worden.
Namiddagje spelen in de duinen! Baseball!
Scoutslokaal 14u-17u
Plons! We gaan zwemmen vandaag. Naar waar en hoe we er
geraken regelen jullie zelf.
Verdere info volgt
Krokusvakantie maar wij rusten dit weekend niet! 24u kampvuur
& badgewerking.
Verdere info volgt
Baden Powell. Zorg dat de kampvuur- en andere geurtjes niet
meer te ruiken zijn.
Perfect uniform! 14-17u scoutslokaal

03/03

10/03

11/03
16/0318/03
24/03

Paintball. Jullie kijken zelf voor de organisatie van deze
activiteit.
Verdere info volgt
Voorbereiding scoutchallenger! Smoet jullie kietjes maar in
voor morgen…
14u-17u scoutslokaal
Scoutchallenger – locatie nog onbekend. Verdere info volgt.
Bivak Bivak Bivak! Jullie drie fantastische moderators hebben
een leuk weekend
georganiseerd. Verdere info volgt.
Geen scouts want dit weekend gaan wij er eens tussen uit!
Leidingsweekend.

31/03

Fok aanhalen! Voorbereiding zeilcursus. Verder info volgt.

2-6/04
07/04
14/04
21/04

Zeilcursus (p34)
Geen scouts want de klokken luiden.
Geen scouts want nog steeds moe van zeilcursus!
De Mytilus ligt niet lang meer aan wal. Nog een zaterdag werken
aan onze geliefde boot en we kunnen terug gaan zeilen.
14-17u scoutslokaal
Festival aan zee! Sjorren tot we blaren hebben!

28/04

DE SENIORS VERGADEREN
TIJDENS HET ZEILSEIZOEN
VAN 10u30-18u AAN HET KYCN NIEUWPOORT.
IN HET WINTERSEIZOEN VAN 14u-17u
AAN HET SCOUTSLOKAAL
TENZIJ ANDERS VERMELD OP DE PLANNING
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Ouders van seniors Casper en Arne Van Huele

27

FOSSHOP

De Fosshop is elke zaterdag
open voor en na de activiteit!
Van 13u30-14u30 en van 17u-17u30.

Te Verkrijgen

Hemden, truien,

das + dasknoop,
witte / blauwe scouts t-shirts
Warme mutsen met scoutslogo
op geborduurd
Zwemvesten en allerlei gadgets

Albatros, assistent eenheidsleidster,
is verantwoordelijke.
28

Ouders van Mysterieuze Schorpioenvis

Ma → Zat: 6u-20u
Zon: 7u-18u

29

EENHEID

FOS Onpopt
Infomoment
Nu de resultaten binnen zijn gaat de leiding er mee aan de slag.
Ze zullen deze verwerken en een uitvoeringsplan opmaken. Dit
alles zouden we met jullie, de ouders graag delen met een
infoavond. Op deze avond zullen we jullie enkele van de problemen voorschotelen en onze oplossingen daarop. Ook kan u zelf
bemerkingen en ideeën opnoemen. Dit is ook een goed moment
om een babbeltje te slaan met de leiding.

Wat: infoavond met resultaten FOS Ontpopt
Waneer: 3 Februari 2018 om 19:00 (welkom vanaf 18:30)
Waar: Jeugdhuis De Planke (naast de Boare)
Wie: Alle ouders van 15de FOS ‘t Kraaienest
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Nieuwe Lidkaarten 2017-2018

Raad der Getotemiseerden
Beste getotemiseerden.

(zowel leden, ouders en sympathisanten)

Dit is een oproep!
Om een database correct te vervolledigen; vraag ik aan jullie, wie werd
wanneer getotemiseerd? (jaartal is genoeg)
Evenals info over oudscoutsen is ook welkom.
Je kan dit doorsturen naar de redactie van dit boekje of afgeven aan Albatros (shopverantwoordelijke). Dit komt dan wel bij mij terrecht.

Jullie regent van Atlantis
Neptunus

31
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Speciaalzaak:

Electronische sigaret

E-liquids
Lotto verkooppunt
Dagelijks geopend van 8u tot 18u30

Ouders van aspirant Goran Meerts
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CURSUSSEN ‘17-’18

FOS-zeilcursus stilstaand water 2018
Dit jaar gaan we terug op zeilcursus.
De inschrijvingen zijn terug begonnen en dit kan tot 18maart 2018.
De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar.

Waar?
Op de Nautische Basis van de 11de-22ste FOS De Boekaniers,
Lodewijk Coiseaukaai 11d, 8000 Brugge

Wanneer?
Van maandag 2 april om 10u tot vrijdag 6 april om 17u.

Prijs?
€ 100,00 voor deelnemers (excl. cursusboek), hiervan wordt
€10,00 betaald door "Fos open scouting" en €90 door de
cursist.
Indien nog geen Fos-cursusboek is dit vermelding bij
inschrijving en 10€ bij storten.
Dit alles op rekening BE80 8002 1874 4677
Met vermelding :
zeilcursus2018, naam cursist, (indien nodig + cursus).
90€ of 100€ met cursus.
Dit voor 18maart 2018 en het ingevuld strookje (in bijlage)
afgeven aan de takleiders.
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Meebrengen?
Lunchpakket voor maandagmiddag
Reddingsvest
Bootssloffen en zwemgrief
Slaapgerief met extra deken
Wasgerief,
Schrijfgerief,
Zeil-/regen kledij,
Eetgerief,
Voldoende warme kledij en
reservekledij
FOS-cursusboek,
Zakgeld,
Knopentouwtje,
Identiteitskaart.
We verwachten een ingevulde medische fiche
zeilcursus.
Deze krijgen jullie als je bent ingeschreven.

Meer info kan worden gevraagd aan de takleiders.
Of in de shop.
Albatros
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De Panne| Duinkerkelaan 21 | +32 (0)58 42 18 49
Izegem| Marktstraat 6 | +32 (0)51 32 23 72
Waregem| Holstraat 41 | +32 (0)56 60 33 17

Ouders van aspirant Noa Velghe

36

Speelhoekje
Lied

(leiding zal het wel voorzingen)

Kamperen is ......
Kamperen is de mooiste zomersport
waardoor je steeds maar jonger wordt

je trekt door heel het mooie Vlaamse land
door bos en hei en strand.
lalalala frieten met sala en een koude vla met chocolalalal (x2)
Het slapen gaat soms niet zo al te best
soms lig je in een mierennest,
je doet van heel de nacht geen oog meer dicht
tot aan het morgenlicht.
lalalala frieten met sala en een koude vla met chocolalalal (x2)

Raadsel

1) Wat wordt natter, narmate het meer droogt?
2) Wat kan lopen maar niet wandelen?
3) Sommige maanden hebben 30 dagen, sommige 31. Hoeveel maanden
hebben er 28?
4) Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker?
5) Het vliegt, maar het heeft geen vleugels. Wat is het?

Doolhof

Start bovenste pijl
Einde onderste pijl
Veel succes

37
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Katrien Vantournhout
Behulpzame Albatros

FOSshop

Anna Vukelic

STAM

Chris Depecker
Energieke Pitvis

VZW

STRUCTUUR 15de FOS

Ouders van Giechelende Kievit

39

40

Geen lid maar toch op de hoogte willen blijven van
het reilen en zeilen van ’t Kraaienest?
Als je in de toekomst dit boekje wil ontvangen,
mail naar ricardo.coulier@telenet.be.

