
 
 



Beste ouders, leden, sympathisanten 

 
 

Ook dit jaar kunnen we terugblikken op kampen die vlekkeloos 

verlopen zijn. Iedereen die nog eens wil nazinderen van deze 

fantastische kampen, verwijzen we graag door naar onze 

facebook pagina. Voor de mensen die geen facebook hebben: 

op onze site staat een link naar de pagina en via deze link kan 

u ook alles zien zonder account. 
 

Nu september begonnen is, betekent dit ook de start van het 

nieuwe scoutsjaar. Een nieuw scoutsjaar brengt een nieuw 

thema met zich mee: "ALLEMAAL ABNORMAAL!". Een 

boodschap die ons doorheen het jaar moet aansporen om 

steeds ons beste beentje voor te zetten, met zijn allen als 

een team maar elk op zijn eigen manier. 
 

Het scoutsjaar 2017-2018 wordt er eentje om nooit te 

vergeten, dat kunnen we u nu al zeggen. Naast de talloze 

onvergetelijke momenten die de leden ook dit jaar terug 

zullen beleven, bestaan wij, Zeescouts Jan Bart Harelbeke, 50 

jaar in 2018. Deze gelegenheid kunnen we niet zomaar aan ons 

voorbij laten gaan. Om dit te vieren, zullen we op de gekende 

activiteiten zoals Pastafestijn, Omzeep, … iets extra 

doen/organiseren om dit jubileumjaar in de verf te zetten. Meer info 

omtrent de hele gebeuren volgt op 30 september aansluitend op ons 

praatcafé. 

Maar een iets willen we alvast prijsgeven, blokkeer nu al het weekend 

van 5 en 6 mei in jullie agenda want dan staat ons feestweekend ter 

ere van ons 50 jarig bestaan gepland! 
 

Het startschot van het nieuwe jaar hebben we traditioneel gegeven 

op de overgang. En twee weekends later is het terug braderie in 

Harelbeke. Zoals steeds kan je ons hier ook terugvinden op onze 

vaste locatie recht tegenover de ING en schuin tegenover café ‘t 

Brouwputje. De zondag is er zoals gewoonlijk de Braderie BBQ van de 



vriendenkring. Deze zal net als vorig jaar doorgaan in 't Sas. 

Meer info en inschrijven kan weldra via www.braderiebbq.be. 

Het weekend erna geven we onze vriendjesdag in de Gavers op 

23 september en kennismaken met de leiding doen we op 30 

september op ons Praatcafé in De Nieuwe Keet.  
 

De voltallige leidingsploeg staat ook dit jaar te springen om er 

weer een ferme lap op te geven. Tot gauw 

 

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) 

  

http://www.braderiebbq.be/
mailto:groepsleiding@zeescoutsjanbart.be


Beste zeescout! 

 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we met Zeescouts Jan Bart een dagje 

naar zee. Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om naar Oostende 

te gaan. Het wordt weer een supertoffe dag vol spelletjes met de hele 

groep en met je eigen tak. Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar 

goedgezind, want dat kunnen we natuurlijk niet op voorhand weten. 

Wat wel vaststaat is dat we afspreken op zaterdag 7 oktober aan het 

station te Harelbeke. We spreken af om 9:00. Na een toffe dag 

komen we terug aan in Harelbeke om 17:30, waar we nog een 

groepsformatie houden. Om met z’n allen van onze dag te genieten 

vragen we om op tijd te komen. 

We voorzien geen lunch, dus moet je deze meehebben van thuis. Er is 

wel een vieruurtje voorzien voor iedereen. De kostprijs van het dagje 

aan zee bedraagt €6. Gelieve dit cash mee te nemen en ’s morgens af 

te geven aan een leider van je tak. Bereid jezelf ook voor op alle 

weersomstandigheden. Neem dus zeker een pull en regenjas mee. 

Beknopt: 

 Zaterdag 7 oktober dagje aan zee 

 Afspraak om 9:00 aan het station van Harelbeke 

 Terug aan station Harelbeke om 17:30 

 Vergeet lunchpaket, drankje en regenkledij niet 

 €6 om de trein te bekostigen 

 

Groetjes 

De leidingsploeg 

 

  



 

 

  



 

  

Dag lieve Zeehondjes 

Het is weer zover. Hebben jullie ook al kriebels in 

jullie buik? De leiding kan niet wachten om jullie 

terug te zien. Het wordt een jaar vol verrassingen, 

plezier en uitdagingen. Noteer alvast in uw agenda 

een Halloween weekend op 27 en 28 oktober! 



 

  

 

 

16 september: Bradderie 

16 en 17 september is harelbeke omgebouwd tot een leuke gezellige bradderie. We gaan met de kinderen op stap om er 

erna uit te komen op de braderie. Wij liggen met onze stand aan het rondpunt (einde van de braderie). We eindigen met 

alle takken daar en houden een grote groepsformatie. Achteraf zijn jullie zeker uitgenodigd om iets te komen drinken 

aan de zeescoutsstand. 

 

23 september: Dag van de zeescouts  

Wil je weten wat er allemaal te doen is in de zeescouts, of wil je een vriend of vriendin tonen wat er zo leuk is aan de 

zeescouts? Dan is het zeker het moment!! Pak je vriendjes en vriendinnetjes mee en beleef de dag van je leven! We 

gaan vandaag ook op het water dus neem zeker je handdoek mee en wat reservekledij, want je weet nooit. Afspraak 14-

17u aan de Gavers bij de molen. 

 

7 oktober: Dagje zee 

Het is weer zover, onze jarelijks daguitstap naar Oostende. Verdere informatie zal nog worden meegedeeld via de 

site/bericht.  

 

 

14 oktober: Geen vergadering 

Wij zijn het jaar verder gaan plannen op planweekend! Zie je volgende week! 

9 september: Kennismaking 

Er zijn allerlei nieuwe kindjes en er is nieuwe leiding aanwezig. We kennen jullie nog niet allemaal, daar zal er snel 

verandering in komen! Zie je om 14u aan het arendsheem (tussen Deerlijksesteenweg en Amerikalaan) dit tot 17u.  

 

21 oktober: Knutselen 

Ons lokaal is nog wat saai en gaan we ons lokaal wat leuker maken! We hebben jullie hulp daarbij nodig! Ben je 

creatief en knutsel je graag? Dit is dan perfect! We vragen ook om een foto mee te brengen van jezelf maar waarom 

kunnen we jullie nog niet zeggen ( schrijf er misschien op de achterkant de datum op dat je kind jarig is). Afspraak is 

terug om 14- 17u aan het arendsheem.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie: 0473/24.42.99

 

Josephine: 0497/07.44.82 

 

27 en 28 oktober: Halloween weekendje 

We doen terug een griezelweekendje! Dit is al eens een voorproefje voor op kamp. Voor de eerste keer een nacht slapen 

in de zeescoutslokalen, spannend!! We vragen voor het eten en drinken te vergoeden + dingen die we gaan doen, 15 

euro per persoon. Dit vanaf 27 oktober om 18u (ze krijgen eten) tot 28 oktober om 17u aan het arendsheem. Het zou fijn 

zijn mochten jullie ook verkleed zijn.   



 

  



 

  

Liefste welpen, 

We zijn bijna aangekomen aan het 

nieuwe scoutsjaar! 

Om jullie wat wegwijs te maken 

doorheen de eerste maanden volgt 

hier een kort overzicht van wat we 

elke week voor jullie in petto 

hebben! 

We hopen jullie alvast elke week te 

verwachten en zo zullen we allemaal 

samen ongetwijfeld er een superjaar 

van maken! 

 



 

  

 

 

2 september: OVERGANG!  

De kinderen die van tak veranderen zullen vandaag overgaan naar de nieuwe tak.  Vergeet vandaag zeker niet 

kledij mee te nemen die vuil mag worden. We spreken daarom af om 14u aan de loods waar het ook zal 

eindigen om 17u. 

9 september: Kennismakingspelletjes  

We zullen de nieuwe welpen die van de zeehondjes komen vandaag verwelkomen. We zullen hun namen leren 

aan de hand van spelletjes. Om jullie nieuwe welpen te ontmoeten zullen we afspreken om 14u aan het 

Arensheem. Daar zullen de kinderen ook kunnen worden opgehaald om 17u. 

16 september: Braderie 

De jaarlijkse kermis is terug toegekomen in Harelbeke!!! Via een fotozoektocht zullen we proberen de kermis 

terug te vinden. We spreken af aan het Arensheem om 14u en de ouders worden verwacht om 17u aan de 

stand van de zeescouts op de kermis. 

23 september: Dag van de zeescouts  

Deze dag is een zeer belangrijke dag voor de zeescouts! Vandaag mogen jullie allemaal jullie vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen om samen eens een groot spel te spelen in de Gavers. Jullie worden allemaal 

verwacht om 14u aan de Gavers. Daar zal het ook eindigen om 17u. 

30 september: Bosspel  

Nadat we vorige week eens de Gavers van dichtbij hebben gezien gaan we vandaag de bossen aan de nieuwe 

keet eens gaan inspecteren. We zullen namelijk een superdeluxe bosspel spelen. Jullie worden verwacht om 

14u aan de nieuwe keet. Om 17u zal het bosspel daar ook afgelopen zijn en worden de ouders dan uitgenodigd 

op het praatcafé waar ze de leiding eens kunnen ontmoeten. 

7 oktober: Dagje zee 

Zoals de titel het al zegt, we gaan naar DE ZEE!!! Verdere informatie zal nog worden meegedeeld via de 

site/bericht of in het begin van de kluiver.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

21 oktober: Quiz 

Wie is de slimste welp? Dit zullen we waarschijnlijk vandaag te weten komen. De quiz begint om 14u aan het 

Arensheem en zal daar ook eindigen om 17u.  

Felix: 0472/07.90.20 

Simon: 0496/67.28.72 

Fien: 0473/36.92.43 

14 oktober: Planweekend 

Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering . De leiding is op planweekend waarbij het hele jaar zal 

worden gepland.  

28 oktober: Halloweenweekendje 

Het weekend zal beginnen vrijdagavond. Het exacte uur zal terug te vinden zijn op de site. Het zal gedaan zijn 

om 17u. De locatie en verdere informatie over het weekend zal terug te vinden zijn op de site. Vergeet zeker 

niet om jullie allemaal te verkleden in het thema Halloween!! 



  



 

  

WIEHOEW!  

De kampen zijn gedaan, uw uniform al weer proper gewassen, het schooljaar komt eraan,… 

Dat betekent maar 1 ding: HET NIEUWE ZEESCOUTSJAAR BEGINT! 

Onze plannen voor dit jaar met de scheepsmakkers zijn al even cool als jullie. 

Geef toe, da kan nie verkeerd lopen? 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

2 SEPTEMBER: OVERGANG 

Hopelijk weten jullie al goed hoe je nen deftigen douche moet nemen of een goed bad sinds kamp, want 

vandaag is het tijd om weer ne keer goe vuil te worden! 

We spreken af aan de loods van 14u tot 17u voor de overgang. 

Berichtje aan de eerstejaars: be prepared!  

9 SEPTEMBER: KENNISMAKING 

Er gingen scheepsmakkers weg, en er komen der nen hoop bij waaronder misschien jij! 

Tijd dus om elkaar wat beter te leren kennen en een hechte bende te maken van de scheepsmakkers. 

Klaar voor ne zotte namiddag?  

We spreken af van 14u tot 17u aan het hoofdgebouw van de Gavers!  

16 SEPTEMBER: BRADERIE 

Het jaar is nog maar gestart en tis al van da, een bere zotte vergadering! 

We staan zoals ieder jaar met de zeescouts op de braderie en dat betekent dat we da keer gaan moeten 

inspecteren! We spreken af om 14u aan de stand en daar is het ook om 17u gedaan! 

23 SEPTEMBER: DAG VAN DE ZEESCOUTS 

Als scheepsmakker weten jullie waarschijnlijk al dat ‘dag van de zeescouts’ onlosmakelijk verbonden is 

aan VRIENDJESDAG! Dit wil zeggen: breng al uw maten, neven, nichten en cavia’s mee naar de 

zeescouts om er ne leutigen namiddag van te maken! 

We spreken af van 14u tot 17u aan het hoofdgebouw van de Gavers. 

30 SEPTEMBER: ZOT SPEL + PRAATCAFE 

Begin september is het sinds een paar jaar praatcafé! Dit wil zeggen dat alle ouders, van zeehondjes tot 

loodsen, welkom zijn aan de nieuwe keet vanaf 17u voor een hapje, een drankje èn ne goeien babbel! 

Het namiddagspel zal starten en eindigen aan de nieuwe keet (van 14u tot 17u). 

Tot dannnn! 

7 OKTOBER: DAGJE ZEE 

Wat zou de zeescouts zijn zonder een dagje naar zee te trekken met de hele bende? 

Niet veel, inderdaad! Daarom gaan we op 7 oktober naar zee! 

Verdere info volgt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

DE WET 
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 

en leeft oprecht tegenover God. 

Hij is fijn in zijn optreden, draagt 

zorg voor hetgeen hij gebruikt en 

helpt graag waar hij kan. 

Fien: 0477/46.96.69 Andres: 0491/24.72.90 

Lijs: 0495/41.18.63 

13 OKTOBER: GEEN VERGADERING 

We weten het, ge zijt in de mood, het jaar is gestart en tis al geen vergadering.  

Goed nieuws: het is om het jaar te plannen voor jullie! 

We zijn een heel weekend weg met de leidingsploeg, maar volgend weekend zijn we er terug! Ge komt 

toch ook? 

28 OKTOBER: LOKAALACTIVITEIT - SPOOKEDITIE 

Boe! Voelde het al komen? Twordt al wa donkerder, de blaadjes zijn aant verkleuren, kortom, beetje 

spooky sfeerke. Met zicht op halloween hebben wij voor jullie een lokaalactiviteit georganiseerd in 

spookeditie. Twordt echt de max dus we hopen da je er bij bent! 

We spreken af van 14u tot 17u aan het lokaal! 

21 OKTOBER: LOKAALACTIVITEIT - KOOKVERGADERING 

Haal de innerlijke che-kok in je alvast naar boven want vandaag gaan we kooookeuuuun! 

Een gezellig namiddagske achter de potten en de pannen en de hele tijd kunnen eten, da wilde toch nie 

missen? 

We spreken af van 14u tot 17u aan het lokaal! 

28 OKTOBER: LOKAALACTIVITEIT - SPOOKEDITIE 

Boe! Voelde het al komen? Twordt al wa donkerder, de blaadjes zijn aan 't verkleuren, kortom, beetje 

spooky sfeerke. Met zicht op halloween hebben wij voor jullie een lokaalactiviteit georganiseerd in 

spookeditie. Twordt echt de max dus we hopen da je er bij bent! 

We spreken af van 14u tot 17u aan het lokaal! 



 

  



 

  



 

  

 

 

 

09/09 kennismakingsspelletjes, 14h aan de keet 

Na de overgang is het tijd om iedereen een goed te leren kennen. Daarom gaan we vandaag een paar 

kennismakingsspelletjes spelen. 

16/09 braderie, 9h aan de stand 

Het is braderieweekend. Dus wordt iedereen ’s ochtends al aan de stand verwacht om een beetje te helpen met de 

opbouw. En in de namiddag is er dan nog een tof spel gepland op de braderie. De vergadering eindigt om 17 uur maar 

jezelf en je ouders zijn daarna zeker nog welkom op onze stand om eentje te drinken. 

23/09 dag van de zeescouts, 14h aan de gavers 

Vandaag is het dag van de zeescouts. Of ook wel beter gekent als vriendjesdag. Dus neem allemaal maar jullie 

vriendjes en vriendinnetjes mee om een leuke nammidag te beleven op en rond het water. 

30/09 boten binnen leggen, 13h aan de loods 

Zorg vandaag maar dat je goed fris bent want vandaag gaan de we loods wat opkuisen en de boten binnen leggen. We 

beginnen om 13 uur zodat we zeker op tijd klaarzijn want om 17 uur begint het praatcafe in de keet. Dus zijn jullie 

ouders dan ook welkom in de keet om jullie leiding wat beter te leren kennen. 

02/09 overgang, 14h aan de loods 

Het is weer zover. Het nieuwe scoutsjaar start. En zoals gewoonlijk wil dit zeggen dat het overgang is. Dus trek maar 

kleren aan die vuil mogen worden en neem een handdoek en reservekledij mee. Het thema dit jaar is china. 

07/10 dagje zee, .. aan het station 

Vandaag gaan we met zijn allen naar de zee. Om daar dan eerst een groepsspel te spelen en daarna een toffe activiteit 

te doen met de verkenners. Meer info hieromtrent volgt nog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21/10 werkvergadering, 14h aan de loods 

We beginnen er aan. De eerste werkvergadering van het jaar. Hopelijk ziet iedereen het een beetje zitten. 

28/10 werkvergadering, 14h aan de loods 

We zijn nu toch bezig dus kunnen we even goed doordoen. Vandaag spreken we terug af om aan de boten te werken. 

Wouter: 0498/67.29.67 

DE WET 

Als verkenner 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, onze harden in de 

natuur, de wereld exploreren, en 

ons bekwamen om eerlijk, stijlvol 

en blij de aanvaarde taken te 

voltooien 

14/10 geen vergadering 

Dit weekend is jullie leiding weg op planweekend om het komende jaar in elkaar te steken dus kunnen we geen 

leiding geven. 

Lennert: 0491/52.92.32 



 

  

LOODSEN 



 

  



 

  

 

02 septembel 

Vandaag is het ovelgang!! Meel info vind je in de blief in de kluivel of op de site! Afsplaak om 14 uul aan onze loods in 

Stasegem, de Klinkaaldstlaat. Einde is voolzien omstleeks 17 uul want elna moeten we nog centjes gaan veldienen dool 

galçon te spelen op het lockfeestje van Nico Decloix! 

09 september 

Opnieuw cashen vandaag. Als het weer een beetje meezit gaan we vandaag het atelier van Sophie gaan schilderen! Meer 

info volgt via de sociale kanalen! Kusjes. 

15-17 september 

Braderie vandaag, we zullen een keilekker standje maken met lekkere hapjes en drankjes, uuujjjjjj. 

23 september 

Vriendjesdag, neem maar allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee. 

30 september 

Vanavond praatcafé maar eerst ons spel voorbereiden om ons klaar te stomen op het leiding zijn! Afspraak om 14u in 

ons lokaal. Kom maar met de velo want eindigen doen we aan de Nieuwe Keet. 

7 oktober 

Dagske naar de zji, ze trekt weg ma komt alsan were. Meer info in de kluiver en op de site. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robbe: 0497/06.38.65 Justine: 0499/43.91.03 

Het is fijn een loods te zijn. 

DE WET 
 

13-15 oktober 

Planweekend. We gaan de rest van het jaar gaan plannen op een geheime locatie. Waar ergens? Schijnt dat met special 

guest Nico Degry is dus waarschijnlijk ergens in Nieuw-Zeeland. Alleen handbagage graag. 

21 oktober 

Pimp your lokaal. Vandaag gaan we ons lokaal wat opfleuren. Ideetjes zijn welkom als ook kaderkes met familiefoto’s 

en foto’s van uw lief! 10u @ons lokaal. 

28 oktober 

Verrassingsvergadering. Hehe spannend ofnie? Info volgt. 


