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Antropologen, sociologen en psychologen bijten er al eeuwenlang hun tanden op stuk; de vrijwilliger.
Ook bij Lange Wapper loopt dit bijzonder specimen rond. Het Toplichtje ging dan maar zelf op zoek,
“wie zijn ze, wat drijft ze….”

DE HOMO VOLUNTARIS LANGE WAPPERUS
Vorige editie zette we onze handige harry’s van het Bricoteam in het zonnetje, nu is het de beurt aan
het GROENTEAM. Deze mensen maken van onze basis een heerlijk, groene en veilige plek om te
ravotten, te spelen, kortom om “scout” te zijn. Hiervoor onderhouden ze bijna 3000m² ‘groenzone’
Christ’l & Luc zijn de ‘trekkers’ van het team, Walter, de ouwe rot, en onze greenkeeper, zij doen hun
verhaal.

CHRISTL & LUC: We kunnen jullie zonder twijfel mee tot de ‘founding fathers’ van dit team
rekenen, ‘de wortels’ als het ware. Wat heeft jullie ooit aangezet om ons groen onder handen te
nemen en dit nu toch sinds mensenheugenis te blijven doen?
CHRISTEL & LUC: Na elke vergadering onze kids enthousiast ophalen, dat is als ouder elke keer
genieten en dat gaf ons de drive om ook iets te betekenen voor de groep.
Zo zijn we gestart om te komen helpen op de groendagen en toen Kristof ons vroeg om de
organisatie op ons te nemen hebben we geen seconde getwijfeld.
Heeft dit engagement een impact op jullie kinderen? Mama en papa, de ecologische goden van
Lange Wapper?
CHRISTL & LUC : Onze kinderen die ondertussen al seniors zijn en bijna zelf in leiding staan,
waarderen onze hulp. Het maakt hun toch een beetje fier, dat we ons steentje bijdragen tot een
opgeruimd en groen scoutsterrein.
Waar liggen volgens jullie “de drempels” om er daadwerkelijk in te vliegen en vrijwilliger te
worden? Waarom blijven o zoveel ouders aan de zijlijn staan?
Christl : Ik vermoed dat de drukke agenda van vele mensen, zeker een drempel is die niet te
onderschatten is. Eens je de stap gezet hebt, is het genieten om bij de groep te horen.
WALTER (onze greenkeeper) We kunnen je ongetwijfeld nomineren voor de titel “vast meubelstuk
van Lange Wapper” (nvdr : samen met echtgenote Adi) zijnde misschien wel de hoogst haalbare
onderscheiding. Al decennia lang draag je op verschillende terreinen je steentje bij, momenteel als
greenkeeper. En dit terwijl Nick, je volwassen zoon al een tijdje het huis- en het Lange Wappernest
heeft verlaten. Jij blijft op post, je grasmaaier , je leven. Vanwaar die drive, het lange
engagement, kortom ‘blijven doorgaan’
WALTER : Bedankt voor de waardering. (wel iets te veel eer) Waarom deden we het en doen we het
nu nog een klein beetje? Ik denk dat in eerste plaats de vriendenkring heel stimulerend is, je doet
het uiteindelijk niet alleen en in ’t verleden was het meer fun dan werken. Ik denk dan aan de
groepsfeesten (nvdr : vroeger hielden wij elk jaar een toneelvoorstelling, een bonte avond) kamp

koken met een toffe ploeg, fietsbegeleidingen, opening vaarseizoen met onze wereldvermaarde
massagetent “in’t floere polleke”….
Het beetje werken : tappen, poetsen kantine, en de renovatie Meermin werd er met veel plezier
bijgenomen. Het besef dat vrijwilligerswerk levensnoodzakelijk is voor onze vereniging speelt
uiteraard ook mee.
Lange Wapper is met de waarden en normen die aan onze kinderen wordt meegegeven nu meer dan
ooit noodzakelijk.
Ik zit de laatste tijd, gezien de lockdown, veel op internet en ik erger me soms dood aan de
hardvochtige, ongenuanceerde en gepolariseerde commentaren van sommigen. Als ik dat lees weet
ik één ding zeker : die zijn nooit bij een jeugdbeweging geweest!!!
Vooral daarom doe ik het, is Lange Wapper voor mij zo nodig en probeer ik op beperkte wijze een
steentje bij te dragen.
Wat wil je de volgende generatie ouders meegeven?
WALTER : Ik denk niet dat ik de nieuwe generaties veel moet meegeven. Dat ze hun kinderen aan
Lange Wapper toevertrouwen is een hele eer en ze (we) kunnen er enkel voor zorgen dat we het
even goed doen als diegenen voor ons.
Is Lange Wapper een goede werkgever?
Christl & Luc : Een hele fijne werkgever. Je voelt je steeds welkom bij deze warme mensen.
Kunnen jullie een tipje van ‘de grasmat’ oplichten? Wat zijn de groene plannen voor 2021? Of hoe
ziet onze basis er volgend jaar uit?
CHRISTL : We willen het terras (Meermin) gezelliger maken met mooie duurzame planten. Aan de
voorgevel willen we bloemenweide als eyecatcher. Wie weet kunnen welpen en zeehonden mee
helpen zaaien?
En uiteraard is er het vaste takenpakket zoals het groendak (nieuwbouw) op orde houden, snoeien,
grasmaaien, opruimen waar nodig.
Waarom zouden mama’s en papa’s massaal kiezen voor ’t groenbedrijf?
(allemaal samen, in koor) Omdat het leuk is dat je kinderen kunnen ravotten op een groene basis
waar je zelf ook op een gezellig terras iets kunt drinken.

Tenslotte, welke raad zouden jullie willen geven aan al die ouders die staan te trappelen, maar niet
durven?
Kom gewoon eens meehelpen al is het maar voor een paar uurtjes, alle beetjes helpen. Je zal zien,
het valt reuze mee.
Bedankt voor jullie tijd, jullie inzichten en vooral jullie inzet, maar genoeg gepalaberd, pak uw
schop en weer aan’t werk.

Wat ruist er door het struikgewas ? Het vrijwilligersbeleid van Lange Wapper
Eén van de
vijf ankerpunten van het actieplan 2020 van onze vzw Vriendenkring Lange Wapper (VKLW),
was het werk maken van een sterk vrijwilligersbeleid. Alle entiteiten samen, vzw Tapawingo,
de actieve beweging en vzw VKLW stelden het voorbije jaar een visie alsook actieplan op.
Desondanks corona hebben we het actieplan niet volledig kunnen waarmaken, maar goed we
zijn vooral blij dat we weten waar naartoe alsook van zodra mogelijk de openstaande
ideeën kunnen verwezenlijken. Onze visie luidt als volgt:
Lange Wapper is een dynamische en groeiende sea scouts vereniging welke kwaliteitsvol
jeugdwerk voorop stelt en koers vaart naar Openheid, Respect, Fun & Avontuur en
Familie(gevoel).
Met ons vrijwilligersbeleid willen we op een positieve manier omgaan met vrijwilligers
en zo duurzaam verder bouwen aan de waarden en doelstellingen van Lange Wapper.
Lange Wapper leeft voornamelijk van het engagement van iedereen die er deel van
uitmaakt: de leiding, de leden, de Vriendenkring Lange Wapper, Tapawingo en ouders van
de leden.
Vrijwilligers hebben een enorme toegevoegde waarde voor onze organisatie door hun
talenten, engagementen, betrokkenheid en meningen. Daarom zetten we in op een
vrijwilligersbeleid dat twee voorname doelen nastreeft:
1. We hebben respect voor elke vrijwilliger en het engagement dat eenieder neemt.
2. We willen dat elke vrijwilliger zich goed voelt.
Wat betreft het actieplan pluk ik er graag een paar punten uit. Ondermeer de bouw van onze
vrijwilligersmuur onder de creatieve leiding en hand van papa Jef De Brabander. Deze fysieke
muur zal gebouwd worden in onze kantine en zal in het nieuwe jaar dienst doen als dé plek
voor vrijwilligersinformatie aller hande. De muur omvat 3 luiken. Elk luik visualiseert een
specifiek aspect:

1) "Onze vrijwilligers in beweging. Samen verwezenlijkten wij...",
2) "Aan onze vrijwilligers... D.A.N.K. U... Dank U!" en
3) "Vast of los vrijwilligen? Jij kiest waar je graag wilt helpen."
De vrijwilligersmuur zal ook een digitale versie krijgen op onze
website. Stay tuned meer in de komende weken en van zodra
mogelijk te ontdekken in onze kantine!
Verder werd ook een Communicatie Cel (ComCel) opgericht. Dit adviesorgaan, onder de
deskundige facilitatie van Jo, heeft als doel de communicatie van onze vereniging te versterken
daar waar nodig en dit met behulp van de juiste kanalen. Een kanaalanalyse werd volbracht en
de eerste stappen gezet om bepaalde middelen te verbeteren/ te moderniseren. Zo heeft
Wikke met een team laatstejaarsstudenten van de Grafische en Digitale media op AP
Hogeschool, contacten gelegd om samen met hen als eindwerk onze website om te zetten naar
een gebruiksvriendelijker platform. Op deze manier zal informatie sneller en makkelijker
gepost kunnen worden door en voor de vereniging.
OLAWA OLAWIE Olawa staat voor Oudervereniging Lange Wapper.
Deze laatste werd lange tijd geleden onder het toenmalige masterschap
van Sarah Dubois opgericht. Door de jaren heen is de actieve werking
hiervan zo goed als volledig naar de achtergrond verdwenen. En dit moet
anders. OLAWA moet terug op de voorgrond. Het touw actief in handen
nemen. Want een vereniging zoals de onze leeft voor een groot stuk van het engagement van
iedereen die er deel van uitmaakt: de leiding, de leden, het bestuur, maar zeker ook de ouders
van de leden.
Vanuit Olawa zijn in de loop der jaren een aantal werkgroepen ontstaan:
Het bricoteam dat allerlei noodzakelijke klusjes en verbeteringswerken aan onze lokalen
uitvoert.
Het groenteam met ouders die ons prachtig scoutsterrein onderhouden.
Bij de werkgroep botenwerking staan ouders paraat met kennis en vakkundigheid.
Andere werkgroepen waarin ouders actief zijn: communicatie, shop en materiaalbeheer.
Verder heeft elke tak van de actieve beweging 1 of meerdere takouders. Zij zijn de brug tussen
de scoutstak met zijn takleiding en de overige ouders van de takleden. Zij helpen met advies en
zoeken vrijwilligers voor ondersteuning van allerhande takactiviteiten.
Onze scoutsvereniging is een plaats waar jongeren week in week uit spelenderwijs een groot
aantal vaardigheden en waarden meekrijgen: functioneren in een groep, verantwoordelijkheid
opnemen, leren omgaan met anderen met respect voor ieders eigenheid... Bovendien krijgen

onze scouts in de varende takken de unieke gelegenheid om nautische kennis en vaardigheden
aan te leren.
Daar mag iets tegenover staan: bij Lange Wapper vragen wij aan elke ouder, zich minstens 1
keer per jaar vrijwillig te engageren voor een activiteit. We zijn een bloeiende, groeiende
scoutsgroep, en dat kunnen we alleen zo houden als iedereen zijn steentje bijdraagt.
In het nieuwe jaar zal dan ook de eenheidsleiding en het bestuur samen met ouders bekijken
hoe we OLAWA opnieuw identiteit en koers kunnen geven.
Novajunior is zo goed als klaar! Nog 1 werkweekend en onze juniors en leiding kunnen het
nieuwe lokaal betrekken. Even een blik op het juniorlokaal bij de start en nu:
Toen

Nu

Wat hebben we de voorbije weken nog allemaal uitgestoken? Christof B. heeft verder gewerkt
aan de inventarisatie, optimalisatie en veiligheid van het electriciteitscircuit op en rond het

lokaal en in de loods. Plafondledverlichting werd gemonteerd. Dikke merci @ Wim voor de
sponsoring! De raamkozijnen zijn allemaal geschilderd. Er werd een kitchenette geinstalleerd
(was een relatietestje voor Pascale & Rudi
) en de buitendeur werd door broer Frederik
gemonteerd.
Last but not least de ganse verwarmingsinstallatie werd op het dak gemonteerd (aanzienlijke
verhoging van het rendement) en opnieuw aangesloten. Voor dit laatste wil ik Eddy uit naam
van de ganse eenheid bedanken voor zijn enorme vrijwillige inzet de afgelopen weken,
maanden, kortom het afgelopen jaar.
En ik weet er zijn tal van vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor de vereniging, maar
Eddy mag wel eens een keer speciaal in de kijker gezet worden. Hij heeft echt het verschil
gemaakt. Het opvolgen van de verwarming en het isoleren van de kantinemuren samen met
seniormoderator Roel (jij ook bedankt Roel!) is maar één enkel voorbeeld. Dankzij Eddy zitten
we nu warm, en nog belangrijker dragen we ons steentje op een meer duurzame en energieefficiënte manier bij aan het milieu.
Ik hoop van harte dat we ook in 2021 op jou (en ook op ons Lutgart achter de schermen ;-))
kunnen rekenen. Nog eens een dikke merci van ons allemaal.
Verder legt Daniel de laatste hand aan een stevige op maat gemaakte houten poort tussen
loods en kantine. Op deze manier wordt bij verhuur de kantine veilig afgescheiden van de rest
van het gebouw. Het is immers niet de bedoeling dat huurders de lokalen kunnen verkennen
en vice versa geen bezoekers te pas en te onpas bij een verhuur opdagen. Ik heb begrepen dat
het wieltje voor onder de poort onderweg is eens gearriveerd kan de montage beginnen. Ik
ben benieuwd naar het eindresultaat!
Pieter heeft dan weer via youtube geleerd hoe zelf te stukadooren en heeft dit mogen
uitproberen in het gangetje van de FIKA naar t Vooronder. Ik moet zeggen, voor een eerste
keer, knap gedaan. Ik zou het echt niet beter kunnen. Nog wat afwerken hier en daar en ook
dat werkje is weeral geklaard. Merci Pieter !
A d e de ee
e da heef
Sab e gedach Samen met Jan van de Rupel, steekt ze
de handen uit de mouwen en leert ze hoe ze het roer en helmstok van ons zeilschip Defi kan
verstevigen. @ Sabine en Jan bedankt voor alle hulp en het doorsturen van de foto. We
hopen zo hard dat we in 2021 op het water kunnen. Jullie zijn bij deze alvast uitgenodigd!
Ook Jonas, Gideon en Kristof M hebben corona-proof de handen uit de mouwen gestoken en
afgelopen kerstvakantie het resterende deel van de vloerplaat verwijderd. Nu nog opschuren,
verven en electriceit omleiden. Stap voor stap brengen we ons zelfgebouwd vlaggenschip terug
tot bij onze leden leiding vrijwilligers en symphatisanten Ik droom al van wilde avonturen
alsook het Zeil aan Zee weekend voor leden en ouders in Blankenberge (mei 2021 ov).

De wafelverkoop voor het project Armada was een overdonderend succes. Er zijn duizenden
wafels verkocht. Ik heb ondertussen wel een indigestie van wafels, maar kom het is voor het
goede doel en als ik dan de organisatie en inzet
van velen achter en voor de schermen zie, dan heb
ik met plezier al eens een maagkramp
Knap
gedaan leiding en leden!
Tot slot wil ik Super Trooper Yoeri in de picture
zetten. Papa Yoeri doet zijn online aankopen via
Trooper.be en schenkt daarbij 50euro aan de
vereniging. Hij wordt bij deze dan ook TROOPER
van het jaar 2020. Proficiat Yoeri !
Voila, ik ben bij deze uitgetapawapperklapt.
Ik wens iedereen een fantastisch 2021.
Geniet, help, steun en straal. Kies er niet eentje, maar doe het volgend jaar allemaal.
Kristof
voorzitter vzw VKLW

B&B BARAKA
Bredastraat 14/2
2060 ANTWERPEN

BTW BE0663.992.417
BE89 7360 3098 3985

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

B eautysalon B eauty AL
Falcon p lein 41
2000 ANTW ERPEN

04 79 4 04 24 9
www. beautyal. be

Armada
Een uitbreiding van de Lange Wapper vloot met vier
nieuwe 6.20 zeilsloepen
Al meer dan 100 jaar spelen en zeilen wij aan de linker
Scheldeoever. Door een goede samenwerking van
leiding, ouderparticipatie en de vriendenkring kent onze
eenheid een opmerkelijke stijging in het ledenaantal.
Om onze scoutswerking voor de toekomst veilig te stellen, hebben wij beslist
om project Armada op te zetten! Dit project heeft als doel om ieder lid in de
toekomst te kunnen laten deelnemen aan seascouting en de nautische werking te
waarborgen. Project Armada omhelst daarom de bouw van vier nieuwe
zeilsloepen, die over een periode van vier jaar gebouwd zullen worden.
Steun ons door een onderdeel te sponsoren!

In de lijst hiernaast kan u enkele bootonderdelen terugvinden.
Graag bieden we jullie de kans aan om een specifiek
bootonderdeel te sponsoren. In ruil daarvoor krijgt u een
vermelding in ons toplichtje en sturen we u een certificaat toe
mét een kleine bedanking.
Dit kan u doen met of zonder fiscaal voordeel. U stort het
overeenkomstig bedrag en geeft uw contactgegevens en
gesponsord bootsonderdeel door via
armada@langewapper.be. Zo kunnen wij u gepast bedanken!

Gift zonder fiscaal voordeel

U stort rechtsreeks op:
BE62 7350 3972 8861
met mededeling:
“Gift Armada”

Onderdeel

Prijs

Klamp

€ 20

Roeiriem

€ 40

Grootschoot

€ 70

Giek

€ 100

Winch

€ 150

Fok

€ 200

Mast

€ 400

Grootzeil

€ 600

Belastingvrije gift

Vanaf 40 ontvangt u een fiscaal
kwijtschrift van FOS Open Scouting
BE66 2900 5081 0843
met mededeling:
“gift fos open scouting (Lange Wapper)”

Naar aanleiding van het grote ARMADA-artikel in ons vorige
Toplichtje kregen we een reactie van ‘Reiger’oud gewestcommissaris
FOS en voorzitter van onze oud scoutsvereniging ‘De Zwarte
Dennen’. Hij geeft duiding over de auteur van het arikel, Louis
Bosch, zo wordt er weer een tipje van onze geschiedkundige sluier
opgelicht.
President Guillaume
VAN DEN BRANDE (1871/1953)
In het laatste ‘Toplichtje’ heb ik met veel genoegen het artikel HET BOTENARSENAAL
gelezen, waarbij mijn familielid Guillaume van den Brande in de kijker kwam.
In de jaren 1927 was hij Voorzitter van de Seascouts. Hij was toen procuratiehouder bij het
expeditiebedrijf ‘Marsily’ en behoorde tot die Antwerpse families die zich inzetten voor het
welzijn van de bevolking, door ontspanning, sport en cultuur te promoten. Ook een goede
vriendaanleiding
van Robert Osterrieth,
van de
overkoepelende Boy Scouts
van vorige
België.
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Bosch, zo wordt er weer een tipje van onze geschiedkundige sluier
opgelicht.
Als Oudscouts waren wij met elkaar in contact gekomen.
Dadelijk bleek snel dat onze band nauwer lag dan eerst gedacht.
Zoals jullie reeds weten waren de gebroeders Louis en Simon VAN BOSCH in 1927 bij de
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nonkel, een zekere Edward VAN CLEEMPUT (1911/1977). Hij die later huwde met mijn
tante Josette VAN DEN BRANDE (1913/2000), de jongste dochter van jullie toenmalige
Voorzitter 1e SSB Lange Wapper. De eerste teaken gig die hij jullie schonk, heette dan ook de
JOSETTE.
Na hun Seascouts carriere vinden we de gebroeders VAN BOSCH terug in mijn eigen
scoutseenheid als Voortrekkers. Namelijk in 1936 bij de ‘Clan de la Flèche’ Unité MARNIX
122e BSB, de stam, met als Eenheidsleider Walter Osterrieth.
In diezelfde Eenheid begon ik louter toevallig, als 6-jarige Welp in 1941 mijn scouts
loopbaan, die daar eindigde als EL in 1967. Achteraf werd mij gevraagd om van 1981 tot
1992 Provinciaal Federaal Verantwoordelijke van FOS te worden, toen beter gekend als
Gewestcommissaris Antwerpen.
Daardoor had veel contacten met jullie toenmalige Eenheidsleider Walter BOELEN.
Hoe een scoutsleven tot een onontwarbare vrienden- en familieband kan leiden ?!
Inmiddels heb ik een taak bij de ‘Zwarte Dennen’, die alle Oudscouts en –gidsen van
Antwerpen tracht samen te brengen, om onze pluralistische gedachte verder uit te dragen.
Voor jullie project NOVASTOSHNAH hebben wij reeds een ruime en bestendige bijdrage
kunnen leveren met, o.a. de inbreng van de vzw SMIT en inbreng van onze Oudscouts.

Ook willen wij het nieuw prestigieuze project ARMADA, als eersten ondersteunen, zodat
deze boot ook kan vertrekken.
Wij hebben daarom besloten, het lidgeld dat wij voor 2021 bij onze eigen leden rondhalen,
integraal te storten als fundraising voor dit nieuw initiatief.
Jullie nog intens vaarplezier toewensend bij LANGE WAPPER, blijven wij het
padvinderspoor volgen zoals jullie vroegere Voorzitter Guillaume VANDEN BRANDE het
ons voordeed.
Leo Van Cleemput (Reiger)

Café Highlander
Stadswaag 21 Antwerp Belgium
tel ++32 (0) 3 226 91 80!
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Graag adverteren in het Toplichtje? Contacteer Joris via master@langewapper.be
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