
 

 

  

De kluiver 
mei - juni 

2015 



Dag beste leden, ouders, sympathisanten,  

 

Mei en juni beloven terug mooie maanden te worden voor ons, de zon zal zeker van de partij 

zijn dus zal het aangenaam vertoeven zijn op en rond het water. Nu het vaarseizoen officieel 

geopend is kunnen de verkenners en scheepsmakkers naar hartenlust  zeilen of roeien. Het 

lente zonnetje biedt meestal voor de jongere takken de ideale gelegenheid voor 

waterspelletjes. 

Echter betekent dit ook dat het scoutsjaar op zijn laatste benen staat. Maar niet getreurd 

want eindigen doen we op een manier waar we al een heel jaar halsreikend naar aan het 

uitkijken zijn: met de kampen!! De maand juli wordt terug een maand vol kampen waaruit 

een heleboel straffe verhalen zullen volgen waar nog lang zal over na gepraat worden. Foto's 

van de kampen zult u kunnen terug vinden op onze facebookpagina, de link naar de 

facebookpagina kan u terug vinden op onze website. 

Dit jaar trekken de zeehondjes op kamp van 06-07 t.e.m. 10-07 te Westouter. De welpen 

trekken er dan weer op uit van 01-7 t.e.m. 07-07 naar Vlamertinge. Terwijl de scheepies 

traditiegetrouw de Ardennen onveilig zullen maken, meer bepaald van 17 t.e.m. 30 juli in het 

pittoreske Belvaux. De verkenners daarentegen zijn terug te vinden op de Zeelandse 

wateren van 14 - 29 juli. 

 

De laatste kluiver van het jaar is het perfecte moment om terug te blikken op het scoutsjaar. 

Het scoutsjaar 2014-2015 was wederom een drukjaar! Zo was er de braderie, vriendjesdag, 

groepsweekend, omzeep, de cava verkoop, de vele groepsactiviteiten, het pastafestijn, de 

roei- en zeilweek,... Maar bovenal was 2014-2015 het jaar waarin we een grote financiële vis 

wisten binnen te halen voor de nieuwe keet. Langs deze weg willen wij, de (groeps)leiding, 

nogmaals de vriendenkring en dan meer bepaald het subsidieteam die verantwoordelijk was 

voor het binnen halen van de subsidie van de provincie bedanken! 

  

 Het is al reeds de laatste kluiver van het jaar, voor de leiding betekent dit dat de examens 

voor de deur staan. Maar niet getreurd, waardige vervangers staan paraat voor de hen die 

moeten blokken. En eindigen doen we terug met een dag vol plezier, dit jaar trekken we 

erop uit naar Plopsaqua. 

 

 

Een stevige scoutslinker 

Gestadige Jacana, Luchthartige Kwikstaart en Waakse Elephas  

  



Beste zeescout 

Beste ouder 

 

 

Ook dit jaar blijven we vernieuwen! We gaan dit jaar naar Plopsaqua in plaats van 

Plopsaland! Met de ganse groep gaan we daar een ganse dag vertoeven, genieten van 

het nieuwe subtropisch zwembad. 

Op zaterdag 27 juni gaan we naar Plopsaqua. Om alle leden makkelijker in Plosaqua te 

krijgen hebben we besloten om met de trein naar daar te reizen. We verzamelen om 

9u00 aan het station in Harelbeke, let wel we reizen niet via Kortrijk dus kan er daar 

niet opgestapt worden. De kleine spruiten kunnen daar om 17u08 terug afgehaald 

worden. Omdat zwemmen in kledij of in een Adamskostuum verboden is in Plopsaqua, 

is het van primordiaal belang dat niemand zijn zwemgerief en handdoek vergeet! Om 

de ganse dag vol plezier te kunnen overleven, zou iedereen ook een lunchpakket 

moeten bij hebben. Voor de herkenbaarheid is het ook belangrijk dat iedereen in 

uniform is! Vooral de gele das is belangrijk, dit zorgt ervoor dat we iedereen makkelijk 

terugvinden! Deze prachtige uitstap kost 18 luttele euro’s!  

Meer info vindt u bij de leiding en op de site van Plopsaland:  

www.plopsa.be/plopsaqua 

Beknopt: 

 Waar:? Station Harelbeke 

 Wanneer? Zaterdag 27 juni 

 Hoe laat? Van 9u tot 17u08 

 Kostprijs? 18 euro 

 Wat niet vergeten? Uniform, picknick en zwemgerief 

 

Tot dan! 

De leiding 

 

  



Kampen! 

Zeehondjes: Westouter 6-10 juli 

Welpen: Vlamertinge 01-07 juli 

Scheepsmakkers: Belvaux 17-30 juli 

Verkenners: Zeeland 14-29 juli 

  



 

 

 

2 mei 2015 – Laddercompetitie! 

Vandaag mogen jullie elkaar uitdagen in een uitdagende 

reeks spelletjes om helemaal naar de top van de ladder  

te klimmen en zo bovenaan te komen staan en de  

competitie te winnen! Hiervoor spreken we af om 14u aan het 

arendsheem, waar we eindigen om 17u. 

 

 

9 mei Knutselen rond Moederdag  

en het grote moederspel! 

Vandaag gaan we knutselen rond Moederdag! Jullie mogen 

jullie werkje meenemen aan het einde van de vergadering. 

We gaan vandaag ook een heel leuk spel spelen in thema 

van Moederdag dus kom zeker af! Wederom gaat deze 

vergadering door van 14u-17u in ons lokaal. 

 

16 mei Zwemmen! 

Vandaag gaan we met z’n allen gaan zwemmen 

in het zwembad van Waregem! We spreken daar af om 14u, waar we ook eindigen om 17u. 

Vergeet jullie zwemgerief en € 3 niet! 

 

 

23 mei Levend ganzenbord!  

~~ZZeeeehhoonnddjjeess

~~ 



Kent iedereen het bordspelletje ganzenbord?  

Vandaag mogen jullie zelf eens de gans spelen dus 

oefen maar al wat jullie beste ganzenpassen! Afspraak om 14u aan ons lokaal, waar we eindigen 

om 17u. 

Op 30 mei en 6 juni moet jullie lieftallige leiding studeren en is er helaas geen vergadering. 

 

 

 13 juni Waterspelletjes! 

We naderen de zomer dus we spelen vandaag 

waterspelletjes! Breng gerust jullie waterpistool 

en andere natmakerijen mee maar zorg ervoor 

dat je het niet vergeet terug mee te nemen naar huis! Een 

handdoek kan handig zijn om ons te drogen achteraf. Deze 

vergadering gaat door van 14u-17u aan het arendsheem. 

 

 

Op 20 juni is er ook geen vergadering vanwege de 

examens en het bijkomstige studiewerk. 

27 juni Plopsaqua! 

Vandaag gaan we met de hele groep 

naar Plopsaqua de Panne! 

zie brief voor meer info.  

 

Hier volgen nog eens de gegevens van de leiding: 

Annabel: 0470 07 48 18 

Thibault: 0471 73 90 91 

Billy: 0487 17 91 25 

Louis: 0474 31 41 04 

 

De wet die gekend dient te zijn door alle zeehondjes: 

Een zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna, 

want dat is de wet van het strand 

 

Indien er nog nood zou zijn om T-shirts of dassen, aarzel niet om ons daarover aan te spreken! 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Lieeeeve welpen, de laatste twee maanden van ons scoutsjaar gaan jammergenoeg nu al in. Maar 
niet getreurd: er staan jullie nog een heleboel activiteiten te wachten! Kijk snel mee hieronder 

om te zien wat er nog staat te gebeuren! 
 
 

 
 

2 MEI 
 
 Vandaag doen we SPELEOLOGIE in ons lokaal! Vind jij je weg tussen de gangetjes van zetels in 
het lokaal? Als je dat wil weten kom dan van 14u tot 17u naar het arendsheem! 
 
 

9 MEI 
 
 Vandaag doen we een REUZENKWARTET aan het arendsheem van 14u tot 17u! Ben jij klaar 
om een echt kamp te bouwen en dit te beschermen om zo te vermijden dat anderen komen 
stelen? Kom dan ZEKER naar deze vergadering! Tot dan! 
 
 

16 MEI 
 
 Vandaag gaan we ZWEMMEN! Vergeet zeker niet jullie zwemgerief en een handdoek! Dan 
spreken we allemaal samen af aan het zwembad van Waregem om 14u. Jullie papa en mama 
kunnen jullie daar weer komen halen om 17u. Vergeet jullie € 3 euro niet voor het zwembad. 
 
 

23 MEI 
 



 Om van de welpen een echte groep te maken doen we vandaag TEAMBUILDING! We spelen 
allemaal spelletjes om ervoor te zorgen dat onze groep nog sterker wordt! Tot dan! 
 
 

30 MEI 
 
 Vandaag is er jammergenoeg geen vergadering omdat jullie leiding moet studeren. Binnen 
twee weken zijn we er weer! 
 
 
 
 
 

6 JUNI 
 
 Jullie leiding heeft examens en moet hiervoor hard studeren. Daarom is er vandaag nog altijd 
geen zeescouts. Volgende week zijn we terug! Tot dan!! 
 

 
13 JUNI 
 
 De scheepsmakkers gaven ons al eens het goede voorbeeld, maar vandaag zullen wij het ook 
proberen. We bouwen WATERRAKKETTEN! Neem allemaal oude petflessen mee en breng deze 
mee naar het arendsheem om 14u! We eindigen om 17u. 
 

20 JUNI 
 
 De laatste loodjes wegen zoals iedereen wel weet het zwaarst. Jullie leiding moet dus nog 
even hard verder studeren. Maar niet getreurd volgende week is het een heel dag scouts ter 
compensatie!  

 
27 JUNI 
 
 Vandaag gaan we met de hele groep richting de Panne om er te gaan zwemmen in 
PLOPSAQUA! Het leukste zwembad van het land!  
Wat mag je vandaag zeker niet vergeten? 

- Rugzakje met: lunchpakket, zwemgerief en handdoek 
- 18 euro  

Fien: 

0477/46.96.69 

Barbara: 

0493/10.90.45 

Simon: 

0496/ 67.28.72 

Marie-Adéline: 

0474/ 67.80.93 



- Je goed humeur!! 
Tot dan! 
 
 
 

 

  

Ik zeg wat ik voel 

Gruwel van vals gezwets 

 

Ik bereik eerlijk mijn doel 

zonder dat ik iemand kwets 

 

Ik respecteer alles wat leeft 

en de kracht die leven geeft 

 

Ik voel me één met de wereld om me heen 

Hou niet van nep en deel alles wat ik heb 

 

Wat niemand is alles 

Niemand is niets 

Iedereen is altijd iets 

 



SCHEEPSMAKKERS 

 

 

 
2 mei  

Vandaag gaan we zwemmen @Zwevegem! We spreken stipt om 14u af aan het zwembad te 

Zwevegem (Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem) samen met €2 en jullie zwembandjes indien deze nog 

nodig zijn! Einde om 17u 

9 mei  

Roeien, roeien, trek aan de riemen dan gaan we vooruit… Jaja vandaag gaan we Roeien! 14u tot 17u 

in da Gaverz. 

16 mei  

16 mei: Vandaag spelen we een megacool STADSSPEL in onze thuisstad Harelbeke a.k.a. Oarelbeke-

Weireldstad jullie worden om 14u op het MARKTPLEIN van Harelbeke verwacht en we eindigen 

daar om 17u. 

23 mei  

Vandaag is het roei/chillax vergadering! We nemen mee, onze spieren maar ook onze sombrero, 

plakwaaier, strandbal en onze meest sexy strandoutfit+ strandstoel. Afspraak van 14u tot 17u in de 

Gavers! 

30 mei  

Omdat jullie leiding moet studeren zal er vandaag helaas geen vergadering zijn…  

6 juni   

Omdat jullie leiding moet studeren zal er vandaag helaas geen vergadering zijn…  Tot volgende 

week 

13 juni  

Vandaag gaan we roeien! Afspraak van 14u tot 17u aan de Gavers, breng bij goed weer zeker jullie 

zwemgrief mee! 

20 juni  

Ook vandaag kruipt jullie leiding nog een dagje tussen de boeken, geen vergadering dus, maar 

volgende week zijn we terug van de partij! 



27 juni  

Laatste vergadering van het scoutsjaar en dit laten we niet zomaar passeren! Vandaag gaan we op 

daguitstap, meer info zie de brief in de kluiver! 

 

Een scheepsmakker is een eerlijk en blij kameraad. 

Hij doet mee en zet zich in. 

Hij wil winnen maar kan verliezen. 

Hij is een opmerkzaam ontdekker. 

Hij leeft oprecht tegenover God. 

Hij is fijn in zijn optreden. 

Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt. 

Hij helpt graag waar hij kan. 

 

De wet die nog steeds vanbuiten te kennen is: 



  

 

Groetjes van de leiding 

Justine: 0499/ 43.91.03     Joyce: 0494/ 90.15.35 

Robbe: 0497/ 06.38.65     Lukas: 0479/ 02.78.65 

 

Graag een seintje indien je kornuit er niet bij kan zijn! 

Niet vergeten: kamp 17-30 juli!!! (16 juli wordt de camion gevuld!)    

 

  



DE VERKENNERS 
Ondertussen is de zeilweek al gepasseerd en zijn we al mei. Nog een paar toetskes maken en we 

kunnen op kamp. Eerst nog 2 maanden veel plezier en vertier op zaterdagnamiddag. Joepie! 

 

 

 

1-3 mei: Blauwe wimpel. We gaan op weekend naar Namen en gaan een keer tonen aan de andere 

zeescoutsen dat Harelbeke superieur is!  

We spreken op vrijdag 1 mei af aan het station van Harelbeke om 15:00. Kom op tijd, de trein wacht 

niet! We zijn hier terug zondagavond omstreeks 17:40.  

Kostprijs bedraagt 40 euro. (Inschrijving blauwe wimpel: 30 euro + 2 gopass ritjes: 10 euro) 

 

 

9 mei: Vandaag spreken we af van 14u tot 17u30 in de Gavers om te zeilen. Eens zien wat jullie nog 

weten van de zeilweek.  

 

 



16 mei: Meer van dat. Nu we een hele winter aan de boten gewerkt hebben mogen we er van 

profiteren ook. Zeilen van 14u tot 17u30 in de Gavers. PS Als het heel mooi weer is. Zorg dat je 

zwemgerief en een handdoek mee hebt. Je weet nooit dat je per ongeluk in het water valt! 

 

23 mei:  Zeilen. Van 14 tot 17u30 in de Gavers! 

 

 

29 mei: Voor de leiding zijn de examens begonnen. Oh nee! 

Niet getreurd. Voor jullie kunnen we nog net een gaatje 

maken in onze blokplanning op vrijdagavond. We spreken om 

19u af aan het rusthuis in harelbeke (aan de Leie) voor een 

tochtje met de Nikie. Einde voorzien om 21u30 

 

6 juni: wij zijn ondertussen volop verwikkeld in de veldslag 

der examens. Geen gaatje in onze planning dit weekend 

oftewel geen vergadering!  

 

13 juni: Oef eindelijk, we gaan weer gaan zeilen! 16u tot 

19u00 in de Gavers!  

 

20 juni: Ook nu geen vergadering. De leiding is naarstig door 

aan het leren.  

 

27 juni: De allerlaatste activiteit van het jaar, amai dat gaat 

rap ;) :s xp  

We gaan naar Plopsaqua. Veel vertier voor jong en oud. De 

zotste glijbanen waarvan je al altijd gedroomd heb, nu binnen 

handbereik. Alle info: zie eerder in deze kluiver. 

 



 

Volgende regels blijven gelden:  

- Wees op tijd  

- Kom in perfect uniform  

- Kan je niet komen? Verwittig de leiding tijdig op voorhand!  

 

De wet:  

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God samen een weg zoeken in de 

wereld van de mensen.   

Alles naar juiste waarde leren schatten en dienstbereid een antwoord geven.  

Daarom zullen wij als vrienden samenleven, ons harden in de natuur, de wereld exploreren. En ons 

bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien 

 

 

          Xoxo 

 

                        Wiebe                    Nico    Danny 

                        0479968383                         0470272991   0498672967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog een collage van zeilweek in april:  

 

 


