Beste ouders, leden en 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 zeeverkenners en scheepsmakkers naar
hartenlust zeilen of roeien. Het lentezonnetje 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 het groepskamp!! De maand juli wordt terug een maand vol
kampen waaruit een heleboel straffe verhalen zullen volgen waar nog lang zal over
nagepraat worden. Foto's van de kampen zult u kunnen terugvinden op onze
facebookpagina, de link naar de facebookpagina staat ook op onze website, zo heeft u
geen account nodig om alle filmpjes en foto’s te bekijken of rechtstreeks via
www.facebook.be/zeescoutsharelbeke .
Zoals jullie reeds weten trekken we er dit jaar sinds lang nog eens met zijn allen op uit
richting De Hoge Rielen in Kasterlee. Dit betekent echter niet dat we allen gelijktijdig
vertrekken: De scheepsmakkers bivakkeren daar van 7-22 juli, de zeewelpen komen hen
vergezellen van 10-16 juli. Twee dagen later komen de zeehondjes er ook toe om daar
tot de 16e een spetterend kamp te beleven. De zeeverkenners laten ook hun boten een
vijftal dagen achter om ons allen te vervoegen, zij zelf vertrekken reeds in Harelbeke
met de hele vloot op 10 juli om van 12-16 te kamperen op de Hoge Rielen. Erna toeren ze
nog tot de 28e door de Belgische en Zeelandse wateren.
De laatste kluiver van het jaar is het perfecte moment om terug te blikken op het
scoutsjaar. Het scoutsjaar 2016-2017 was wederom een druk jaar! Zo was er de
braderie, vriendjesdag, groepsweekend, omzeep, de cava verkoop, de vele
groepsactiviteiten, het pastafestijn, de roei- en zeilweek,... Maar bovenal wordt 20162017 het jaar waarin we de laatste rechte lijn zijn ingeslagen met onze Nieuwe Keet.
Het plan is nog steeds om deze verhuurklaar te krijgen tegen juli. Langs deze weg willen
wij, de (groeps)leiding, nogmaals de vriendenkring, en dan meer bepaald het
keetbouwteam die verantwoordelijk was voor de vele kluszaterdagen, bedanken!
Maar ook nogmaals een groot woord van dank aan het Rizho want sinds OVS hebben we
er een vierde vlet bij in onze vloot: De Ruyter! De eerste onderhoudswerken zijn reeds
gebeurd, maar na een grondige winterbeurt volgend jaar zal ook deze vlet klaar zijn om
mee door Zeeland te trekken.
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 de zoo van Antwerpen!
Een stevige scoutslinker
Ijverige Eekhoorn en Waakse Elephas
Wij zijn steeds te bereiken op groepsleiding@zeescoutsjanbart.be of via gsm op
0479/96 83 83 (Wiebe) of 0497/06 36 65 (Robbe)

Beste scheepsmakkers, zeeverkenners en ouders van,

Om de 2 jaar gaat er Blauwe Wimpel door. Dit is een weekend waar alle scheepsmakkers en
zeeverkenners van de zeescoutsen en de FOS van België aan deelnemen. Deze dagen worden
gevuld met activiteiten op en naast het water. Dit jaar trekken we met z’n allen naar de wateren
van Antwerpen om mee te gaan op de reis van de Belgica naar Antartica.
Hieronder de praktische informatie voor deze fantastische reis!
Vertrek en terugkomt:
Vertrek:
vrijdag
12
mei
om
18u15
aan
het
station
Terugkomst: zondag 14 mei om 18u32 aan het station van Harelbeke

van

Harelbeke

Kostprijs:
€40
Hierin is inbegrepen: treinvervoer, eten, overnachting en activiteiten. Graag meenemen bij
vertrek.
Wat breng je mee:
Vanuit het station van Antwerpen moeten wij naar de basis aan de andere kant van Antwerpen
waar onze reis start. Daarvoor vragen we alles in een trekrugzak te steken.












Perfect uniform!! (aan bij vertrek);
€40
Slaapgerief (matje, slaapzak, pyjama, knuffel…);
Wasgerief en toiletgerief);
Zwemkledij;
Regen- en reservekledij;
Hervulbare drinkfles en een brooddoos (zeer belangrijk, zonder brooddoos, geen
eten..);
Zakmes
Kompas (een kompas nodig per kwartier, dus spreek af met je kwartier)
Een beetje zakgeld voor een drankje ’s avonds

Vele groetjes,
Felix, Danny, Josephine, Pierre, Indy, Barbara, Simon, Justine en Robbe!

Op zaterdag 24 juni gaan we met onze volledige zeescoutsgroep met de trein naar De Zoo
van Antwerpen. We verzamelen om 8u30u aan de voorkant van het station te Kortrijk
en alle spruiten mogen daar ook terug afgehaald worden omstreeks 18u. 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 perfect uniform is! Vooral
de gele das is belangrijk, dit zorgt ervoor dat we iedereen makkelijk terugvinden! Om
deze prachtige uitstap te bekostigen vragen we om 20 euro’s mee te nemen en af te geven
aan de takleider!

Mocht u nog vragen hebben of meer info willen kan je altijd terecht bij de leiding

Beknopt:
Wat?

Daguitstap naar de Zoo van Antwerpen

Waar?

Station Kortrijk

Wanneer?

Zaterdag 24 juni

Hoe laat?

Van 8u30 tot 18u

Kostprijs?
Wat niet vergeten?

Stevige Linker en tot binnenkort,
De Leiding

20 euro
Uniform, picknick, goed humeur

Dag lieve zeehondjes!
Pfieeeeuw, alweer de laatste kluiver van dit jaar.
Wat ging het toch allemaal snel!
Als kers op het supertoffe scoutsjaar gaan we deze zomer dan
ook nog eens op kamp! Meer info hieromtrent in deze kluiver.

Lezen jullie even mee?

De zeehondjesleiding

6 MEI: OLYMPISCHE SPELEN
Wil je eens een echte sportheld zijn voor 1 dag? Dan kan dat vandaag!
We organiseren namelijk de enige echte olympische scoutsspelen!
Benieuwd wat we doen? Kom dan van 14u tot 17u naar het arendsheem!

13 MEI: BOSSPEL + KAMPINFO
Vandaag spelen we een superspannend bosspel in het speelbos van de Gavers!
Daarvoor spreken we af om 14u aan de nieuwe keet. Om 16u30 is het gedaan op deze plek
want dan geven de alle nodige info om met een gerust hart op kamp te kunnen vertrekken.

20 MEI: HET KONINKRIJK DER DIEREN
Vandaag spelen we een spel om te zien welk dierenras het beste is. Zal het jouw groep zijn?
Dat vind je snel uit als je van 14u tot 17u naar het Arendsheem komt!

27 MEI: VAREN MET DE NIKIE!
Vandaag gaan we varen met de Nikie op het kanaal Kortrijk-Bossuyt!!! Het wordt supertof dus kom zeker
naar de zeescouts! Verdere info volgt!

3 JUNI: GEEN VERGADERING
Vandaag kan de leiding helaas geen leiding geven. We studeren allen voor onze examens.
Tot volgende week!

10 JUNI: CREATIEF MET KLEI
Ooit al eens zelf een potje gemaakt met klei? Vandaag leren we jullie alles over hoe je een
echte potjesmaker wordt! Wie weet maken we ook nog andere dingen met de klei!
Kom van 14u tot 17u naar het Arendsheem om te zien hoe creatief jij bent met klei!

17 JUNI: GEEN VERGADERING
Vandaag kan de leiding helaas geen leiding geven. We studeren allen voor onze examens.
Tot volgende week!

24 JUNI: DE ZOO!!!
Vandaag gaan we met de HELE GROEP naar de ZOO! Dit als eindactiviteit van het jaar!
Wil je ook samen met ons vertoeven tussen alle beestjes en veel plezier maken? Kom dan
zeker mee! Verdere info staat vooraan in de kluiver

Annabel: 0470/07.48.18

Fien: 0477/46.96.69

Julie: 0473/24.42.99

Ariëlle: 0478/90.70.93

06/05/2017
06/05/2017
Haal jullie sportkleren alvast maar uit de kast, want vandaag zullen we kogelstoten, verspringen,
Haal jullie sportkleren alvast maar uit de kast, want vandaag zullen we kogelstoten, verspringen,
speerwerpen en zoveel meer. Welkom op de Olympische spelen! We spreken af om 14u aan het
speerwerpen en zoveel meer. Welkom op de Olympische spelen! We spreken af om 14u aan het
Arendsheem.

Arendsheem.

13/05/2017
Wie kan het best overleven zonder vuur, eten of vers water? We komen het vandaag te weten!
Afspraak om 14u aan de nieuwe keet.
!Om 16u30 zijn alle ouders uitgenodigd in de Nieuwe Keet voor onze kampvoorstelling !
13/05/2017
Wie kan het best overleven zonder vuur, eten of vers water? we komen het vandaag te weten!
Afspraak om 14u aan de nieuwe keet.
! om 16u30 zijn alle ouders uitgenodigd in de nieuwe keet voor de kampvoorstelling !
20/05/2017
13/05/2017
We
spreken vandaag om 14u af aan het Arendsheem om ons te ontdoen van alle stress. Alles
staat in het teken van ZEN. Jullie zullen een handdoek of matje nodig hebben om op het gras te
Wie kan het best overleven zonder vuur, eten of vers water? we komen het vandaag te weten!
liggen.
Afspraak om 14u aan de nieuwe keet.
! om 16u30 zijn alle ouders uitgenodigd in de nieuwe keet voor de kampvoorstelling !

13/05/2017
Wie kan het best overleven zonder vuur, eten of vers water? we komen het vandaag te weten!
27/05/2017
Afspraak om 14u aan de nieuwe keet.
Vandaag
gaan
vergeet dus
zeker
je zwemgerief
We spreken af
! om 16u30
zijnwe
allezwemmen,
ouders uitgenodigd
in de
nieuwe
keet voor deniet!
kampvoorstelling
! om 14u aan
het Zwembad in Waregem. We vragen hiervoor 3euro.
13/05/2017
Wie kan het best overleven zonder vuur, eten of vers water? we komen het vandaag te weten!
Afspraak om 14u aan de nieuwe keet.
! om 16u30 zijn alle ouders uitgenodigd in de nieuwe keet voor de kampvoorstelling !

03/06/2017
digd in de nieuwe keet voor de kampvoorstelling !
Jullie leiding moet hard studeren en daarom is er deze week dus geen vergadering ☹

10/06/2017
Vandaag zijn het harde pleinspelen, trek dus maar kleren aan die tegen een vlekje modder
kunnen! We spreken af om 14u aan het Arendsheem.

17/06/2017
Deze week is er opnieuw geen vergadering wegens de examens ☹

24/06/2017
Vandaag gaan we naar de Zoo van Antwerpen, woop woop! Meer info vind je vooraan in de
kluiver

06/05 TNV vergadering + roeien
Vandaag gaan we voor een van de laatste keren nog eens op de roeiboten kruipen. Ook gaan we jullie TNV
a
kennis nog wat.

12/05 t.e.m 14/05 Blauwe wimpel 2017
Voor alle info zie brief vooraan de kluiver
Locatie: Station Harelbeke
Start: vrijdag 12 mei 17 - 18:15 Station Harelbeke
Einde: zondag 14 mei 17 - 18:30 Station Harelbeke

sd

20/05 Paintball
Vandaag spelen we een tof spelletje zelfgemaakte paintball. Neem dus allemaal jullie vuile kleren en goede
oorlog strategieën mee. Afspraak om 14u aan de keet.

27/05 Roeien
Vandaag zullen we nog eens onze theri’s van stal halen. Afspraak om 14u in de gavers!

03/06 Geen vergadering
Jullie leiding moet hard studeren en daarom is er deze week dus geen vergadering ☹

10/06 wateractiviteiten
Vandaag staat alles in thema van water, dus vergeet zeker jullie zwemgrief niet. Afspraak om 14u aan het
arendsheem

17/06 Geen Vergadering
Deze week jammer genoeg ook geen vergadering door de examens maar volgende week zijn we opnieuw
met zijn allen van de partij om naar de zoo te gaan

24/06 Daguitstap naar de zoo
Vandaag gaan we met zen allen naar de zoo. Verdere info vind je vooraan in de kluiver.

Josephine: 0497/07.44.82

Wouter: 0498/67.29.67

Felix: 0472/07.90.20

Pierre: 0491/32.22.85

Indy : 0497/11.51.36

Enkele belangrijke data om te weten:
12-14 mei blauwe wimpel

6 mei: Trek alvast maar jullie stapschoenen aan want vandaag spelen we een stadsspel. Afspraak om 14u00
aan de grote markt van Kortrijk!

12-14 mei: Blauwe wimpel! Voor meer info zie de site, mail, facebookgroep of vooraan deze kluiver

20 mei: vandaag zullen we nog eens een zeiltje slaan. Afspraak om 14u aan de Gavers waar het ook zal
eindigen om 17u30.

27 mei: Breng alvast jullie zwemkledij mee! Bij mooi weer zou het wel eens kunnen zijn dat we de kapseis
dril oefenen. Afspraak om 14u aan de Gavers. Het eindigt daar ook om 17u30.

3 juni: Geen vergadering vandaag . Jullie leiding is aan het blokken!

10 juni: Aangezien jullie ook examens hebben zal het ’s avonds vergadering zijn. Verdere info volgt via de
sociale media.

17 juni: Geen vergadering vandaag . Jullie leiding is aan het blokken!

24 juni: Vandaag gaan we met z’n allen naar de zoo. Info hieromtrent vind je vooraan in de kluiver!

AFSPRAKEN:
Ik ben steeds in PERFECT uniform
- Ik ben steeds OP TIJD
Ik VERWITTIG steeds als ik niet kan komen
-

-

Justine: 0499/43.91.03 Robbe: 0497/06.38.65
Barbara: 0493/10.90.45

Simon: 0496/67.28.72

