






































TAPAWAPPERKLAP 
 
Hoi iedereen,  
 

met een regelmatige drumbeat wil ik graag nieuws, leuke weetjes, fijne momenten en 
interessante informatie vanuit onze vzw's in de e nieu e  rubriek met iedereen delen.  Ik 
deed af en toe al eens een TapaWapperklapke via mail, in beperkte distributie, maar omdat 
helden van Lange Wapper verdienen om in grote oplage in de kijker te staan, neem ik graag de 
pen in de hand  om dit anaf nu ook in ons Toplichtje te delen. 

 

Tijdens de coronacrisis hebben we absoluut niet stilgezeten. Met de maatregelen strikt in de 
hand, hebben we tal van ankers en actiepunten op de VKLW & Tapawingo agenda kunnen 
voltooien of verder uitwerken.  Ik blik graag samen even terug in de tijd met als start Eddy, 
Christophe en Ricke die in april extra teelaarde konden bemachtigen om het grasveld voor de 
nieuwbouw te egaliseren en vervolgens met gras in te zaaien.  Onder een priemende lentezon 
en met een zware kruiwagen in de hand hebben deze heren echt knap werk verricht.  Een fris 
en fruitig grasveld ligt nu letterlijk aan de voeten van onze jeugd voor nog jaren speel- en 
kampeerplezier.  
 

 
 
Tussen het graszaad en de teelaarde door, heeft Eddy ook nog een muurtje gemetst zodat de 
loodsgevel door Jan en Iddris 😊 op termijn verder afgewerkt kan worden met hout.  Dankzij 
deze helden zijn we weer een stapje inbraak veiliger! 
 

Daniel heeft dan weer verder gewerkt aan de muziek/ shopkast in de Meermin en ondertussen 
alles opgemeten om de hal en inkom van de kantine mooi en isolerend af te werken.  Het 
resultaat gaat ongetwijfeld weer piekfijn ogen en iedereen een warm welkomstgevoel geven. 
 

Floors4You (floors4you.be/) is mid juni met een beetje Corona-vertraging aan het vloeren 
geslagen in de douches van de nieuwbouw.  Heel blij dat we dit klaargespeeld hebben 
(bedankt Filip!) zodat onze Zeehonden, Welpen en hun leiding tijdens het zomerkamp op de 

https://floors4you.be/


Rive Gauche konden genieten van een heerlijke douche.  Van zodra de vloer droog was, is mijn 
broer Frederik dan weer in zijn gereedschapskoffer gedoken om de laatste deur en 
chambranten te monteren.  Rudi was dan weer volop met Steven van Stegro in de weer om 
onze nieuwe regenwaterput aan te sluiten en de botenloods van een aftappunt (geen 
drinkwater!) te voorzien zodat leiding en leden deze kunnen gebruiken voor schoonmaak 
allerlei, het "leegtrekken" van buitenboordmotoren enz. Een Scout staat open voor de natuur 
en is milieubewust!  Fier dat we onze duurzame weg actief verder zetten.  
 

Dirk, Douwe, Didier en Jef zijn net oor de t eede corona golf met de inter erken  aan ons 
vlaggenschip Defi gestart.  De kiel werd volledig afgeschuurd zodat deze beter en sneller kan 
uitdrogen voor herstel.  Alsook de vloerplaat werd verwijderd voor een duurzamer exemplaar.  
Ondertussen zijn we in die tweede golf beland, en hoop ik van harte dat we nog voor de winter 
de epoxy-werkzaamheden kunnen aanvatten.  Defi dient volgend zeilseizoen absoluut te 
varen.  Het Lange Wapper Zeil aan Zee  eekend  tijdens de De Havenfeesten van 
Blankenberge 2021, zijn het mikpunt. Via deze weg, Douwe, Jef, Didier en Dirk, nog eens merci 
om deze toch wel lastige werken uit te voeren. 
 

 
 



 
 



Hans is dan weer volop in de weer geweest met Novajunior, het laatste onderdeel van 
Novastoshnah - meerbepaald een nieuw en veilig scoutslokaal voor onze juniors.  Almasy 
(almasy.eu/nl/home) heeft in mei het platform (metaalconstructie waarop het lokaal wordt 
opgetrokken) in de loods gebouwd.  Hans heeft vervolgens een bouwplan opgemaakt in 
samenspraak met onze veiligheidsadviseur Luc en de juniorleiding, een kernteam gevormd en 
het nodige materiaal besteld. Verder in dit Toplichtje kan je lezen hoe NovaJunior er 
ondertussen uitziet.  Topploeg! 
 

 
 
Over veiligheid gesproken... @ Ricke, nog eens bedankt voor de bouw van stevige leuningen 
aan de Meerminterrastrappen.  Nu kunnen we met n allen een pintje meer drinken 😊 
 

Slepers Pieter & Jente zijn voor en na de lock down in de steigers van de FIKA gevlogen.  De 
FIKA, Zweeds voor koffie of koffiepauze, wordt een ruimte waar leiding tal van spelmateriaal, 
administratie alsook bootinstrumenten veilig kan opbergen en.... belangrijk, een koffie of 
theetje kan zetten om de zondag opgewekt te openen.  Met tal van recuperatiemateriaal en 
een stevige dosis handigheid geven deze kerels het beste van zichzelf om ook deze ruimte op te 
smukken. 
 

https://www.almasy.eu/nl/home


Even terug naar het nieuwe lokaal van de zeehonden en welpen... dit heeft naast een nieuwe 
douchevloer ook nog hier en daar wat afwerkingsverschijnselen.  Ondermeer de omkadering 
van de ramen is nog een heftig prutswerk.  Hans heeft hiervoor papa Yoeri aangesproken en 
ondertussen heeft Yoeri al stevig wat houtjes secuur vastgeniet.  Yoeri werkt ook mee aan 
No aJunior  sta me daarom toe om een kleine oproep te lanceren  wie van de ca 340 mama s 
en papa s kan Yoeri helpen met de raamkozijnen?   
 

Mamawingo en vrienden hebben dan weer in juni de Meermin stevig gepoetst incl. een 
energiezuinige frigo en vriezer geïnstalleerd, zodat we in juli na de lock down terug konden 
erhuren   Het heeft echter niet lang mogen duren  elgeteld een maand ijn e terug 

opengeweest en toen was er de tweede golf.  Even meedelen dat we door de Corona-
crisis per maand ca. 2000 aan inkomsten mislopen!  Zonder kantine, weinig tot geen 
inkomsten.  Zonder kantine, weinig tot geen speelruimte.  We gaan daarom met n allen  in de 
mate van het mogelijke, creatief uit de hoek moeten komen om inkomsten te garanderen.  Ik 
wil zeker ook ons Lutgart via deze weg even bedanken voor alle tijd en toewijding om de 
annulaties en puzzel van herboekingen op te volgen.  Dit is enorm veel werk en verdient een 
grote pluim.   
 

Om in de financiële sfeer te blijven en een beetje bouwend op de crisis waar we ons in 
bevinden  je kan ons enorm helpen door een gift te doen   De afgelopen maanden hebben we 
voor NovaJunior voor 2.250 aan belastingsvrije giften mogen ontvangen.  Een mooi bedrag en 
ik hoop ontzettend dat er nog meer mensen de harten laten spreken met een gift groot of klein.  
Hoe gaat het in zijn werk?   Vrij eenvoudig, je stort rechtstreeks aan FOS op het nummer: BE66 
2900 5081 0843 (GEBABEBB) en vanaf   ontvang je een fiscaal kwijtschrift van FOS Open 
Scouting vzw.  Heel belangrijk: in de mededeling steeds ermelden GIFT LANGE WAPPER FOS 
OPEN SCOUTING .  Thx! 
 

Een andere manier om de Lange Wapper kas GRATIS te spijzen is TROOPER.  Huh? Gratis Lange 
Wapper steunen? Hoe kan dat?  Wel dat kan via de Trooperpagina van Lange 
Wapper:  https://trooper.be/zoek-vereniging . Op deze pagina staan meer dan 600 links naar 
webshops.  Als je via die links op de Trooperpagina van Lange Wapper naar de webshop surft, 
weet de shop welke vereniging jij wilt steunen.  De link doet het werk, en jij kan gewoon 
shoppen oals je normaal shopt  onder  e tra uit te ge en   Van elke aankoop die jij doet, 
gaat er een percentje naar de vereniging. Super toch!? En echt, er is geen addertje onder het 
gras.  Ik heb gisteren nog iets via bol.com besteld en hop een paar euro s zijn rechtsreeks naar 
Lange Wapper gegaan.  De teller staat ondert ssen op . Samen naar de 2000? 

 

https://trooper.be/zoek-vereniging


Verder, binnen Lange Wapper groeit het idee om een communicatieteam (ComCel) op te 
richten.  Een klein team dat de communicatie in onze vereniging stroomlijnt.  Het team moet 
een gezonde mix worden tussen leiding, vzw en bestaan uit zowel techniekers, denkers, 
schrijvers    Lijkt dit iets waarin je jezelf kan vinden?  Laat het ons weten en samen maken we 
an communicatie een feest .  Opstart voorzien begin September. 

 

Last but not least, trots op onze leidingsploeg hoe zij tijdens de corona-weken met hart en ziel 
geprobeerd hebben de scouts spirit levendig te houden.  Online zondagen, 1 tegen allen, 
virtuele stadsspelen, omgekeerde zondagen, badgewerking, quarantaine trofee, 
facebookacties, boten in bubbles klaarstomen... ik heb genoten van de creativiteit, de leuke 
foto's en video s.   
 

Ik ben ook heel blij dat de zomerkampen hebben plaatsgevonden.  En ook hier heeft de 
leidingsploeg alsook de kookploegen het beste van zichzelf gegeven en wil ik ze graag 
spreekwoordelijk kort maar krachtig in de bloemetjes zetten voor de tijd, inzet, creativiteit en 
energie met welke ze de afgelopen zomerkampen hebben aangepakt.  Door het coronavirus 
stonden deze gasten voor een aartsmoeilijke opdracht.  Heel veel vragen, onzekerheden en 
moeilijk te nemen beslissingen werden op ze afgevuurd.   
 

De vele positieve reacties van ouders op facebook, de foto's en verhalen van leden spreken 
boekdelen; lachende gezichten, vriendschap, zeilplezier, samenwerken...  Ze hebben top-
kampen neergezet, waar we trots op zijn.  Ik raad ze aan verder te surfen op deze positieve 
vibe, en de dingen welke uitgeprobeerd en goed gewerkt hebben vanwege corona mee te 
nemen naar volgend jaar. 
 

In naam van het ganse bestuur nog eens dikke merci. 
   
Ziezo ik ben uitgetapawapperklapt.  Nogmaals aan elke held van Lange Wapper, dankjewel 
voor je inzet - ook aan diegene die ik niet heb vernoemd  ik apprecieer elke hulp, elke inzet. 
 
Tot één dezer,  
 
Kristof - voorzitter VKLW 
voorzitter@langewapper.be  
 
 
 

mailto:voorzitter@langewapper.be


































+32 (0)495 18 18 59
www.bb-baraka.be
info@bb-baraka.be

B&B BARAKA
Bredastraat 14/2
2060 ANTWERPEN

BTW BE0663.992.417
BE89 7360 3098 3985

Beautysalon Beauty AL
Falconplein 41
2000 ANTWERPEN

0479 404 249 
www.beautyal.be





Café Highlander 
Stadswaag 21 Antwerp Belgium 

tel ++32 (0) 3 226 91 80!

!

 
Graag adverteren in het Toplichtje?  Contacteer Joris via master@langewapper.be 





Café “De Vismijn”
Riemstraat 20

2000 Antwerpen
tel. +32 3 238.45.60
www.devismijn.be

Graag adverteren in het Toplichtje?  Contacteer Joris via master@langewapper.be
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Infobrief | Cursus Roeien op Getijden water 
Met deze infobrief worden de leden van de seascouts-eenheden van FOS Open Scouting met plezier uitgenodigd 

 de C  Roeien op getijden water  Deze cursus wordt georganiseerd door 1ste FOS Lange Wapper, in 
samenwerking met Vloot, de nationale ploeg die werkt rond seascouting binnen FOS Open Scouting. 
 
WAT? 
De C  R eie   Getijden a e  d  aa geb de   1 niveau en bouwt e de   R eie   i aa d 
water : 

x Deelnemers leren het bevel voeren en omgaan met een boot op getijden water. Knopen, een 
theoretisch basis en praktische manoeuvres hiervoor nodig worden aangeleerd en beoordeeld. Een 
deelnemer krijgt een brevet en badge bij het succesvol voltooien van de cursus. Hij of zij wordt dan in 
staat geschat om zelf met een boot om getijden water te roeien. 

De individuele kostprijs per deelnemer bedraagt 30 euro. 
 
De theoretische inhoud van de cursus staat neergeschreven in het handboek R eie  e  Zei e   stromend 

a e  Elke deelnemer dient een eigen handboek te hebben tijdens de cursus. Dat kan worden aangekocht bij 
de inschrijving en kost 5 euro. De bestellingen worden bij aanvang van de cursus uitgedeeld. 
 
Meer informatie over deze cursus kan je vinden via de website van FOS Open Scouting. 
https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober 
 
WIE? 
Deze cursus verwelkomt seascouts-leden die 16 jaar zijn of worden in het jaar waarin ze deelnemen aan de 
roeicursus e  de cce  eie   i aa d a e   ge de de  hebbe  id    
 
WAAR? 
Basis Seascouts Lange Wapper Beatrijslaan 41, 2050 Antwerpen. 
Openbaar vervoer? Trein nemen naar Antwerpen Centraal, eens daar tram nemen richting Linkeroever, 
afstappen halte Frederik Van Eeden. 
 
WANNEER? 
De cursus start vrijdag 9 oktober 2020 om 20u. Er wordt op vrijdag avond geen avondmaal voorzien. 
Het einde van de cursus is zondag 11 oktober 2020 om 15u 
 
THEORIEDAG? 
Ter voorbereiding op deze cursus is een theoriedag voorzien. Deze gaat door op zaterdag 19 september 2020 
van 09u30 tot 13u te FOS Nationaal, Zwijnaardsesteenweg 91  93 Gent. Deze dag is niet verplicht maar heel 
sterk aangeraden. 
Mee te nemen op de theoriedag: schrijfgerief, kladpapier, cursusboek & mondmasker 
 
HOE INSCHRIJVEN? 
Inschrijven doe je door te surfen naar https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober en het 
inschrijvingsformulier in te vullen bij de cursus waarvoor je wil inschrijven. Dat kan tot 13 september 2020. 
Er worden maximum 30 cursisten toegelaten op de cursus. Indien het maximumaantal overschreden wordt voor 
de uiterlijke inschrijvingsdatum, worden deelnemers op de wachtlijst geplaatst. 
Bij je inschrijving betaal je meteen online het deelnamegeld van 30 euro en een eventuele meerprijs bij het 
bestellen van een handboek. 
 
Vragen over de inschrijving kunnen gemaild worden naar vloot@fos.be. 
Vragen over de cursus kunnen gemaild worden naar roel@langewapper.be (0495/38.54.76) 
Een stevige scoutsgroet, 
1ste FOS Lange Wapper & Vloot  

https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober
https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober
mailto:vloot@fos.be
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Extra info | Cursus Roeien op getijden water 
 
WAT MOET JE MEENEMEN? 

x Zeilkledij & reddingsvest 
x Voldoende warme kledij 
x Eetgerief: bord/gamel, bestek en beker 
x Slaapgerief: matje, slaapzak en pyjama 
x Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, kam/borstel, deodorant, ) 
x Schrijfgerief & papier 
x bargeld 
x Ha db ek R eie  e  Zei e   S i aa d en Stromend water  
x Mondmasker 
x Een ingevulde medische fiche 
x Identiteitskaart 

 
INFO VOOR EENHEIDSLEIDING 
Alle eenheidsleiding kan de inschrijvingen opvolgen. Lukt dat niet? Mail naar vloot@fos.be. 
Deelnemers betalen individueel bij inschrijving. Volg dus nauw op wie al dan niet is ingeschreven zodat jullie de 
nodige reminders kunnen voorzien. 
     
INFO VOOR INSTRUCTEURS 
Instructeurs schrijven zich in via https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober en betalen een 
deelnameprijs van 15 euro. 
Instructeurs worden verwacht op vrijdag 9 oktober 2020 om 19u30. Er wordt geen avondmaal voorzien. 

mailto:vloot@fos.be
https://fosopenscouting.be/nl/roeicursus-getijden-oktober
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