Beste zeescout, ouder, stammer, sympathisant,...
Hier is de kluiver van november & december al! We kunnen reeds
terugblikken op 2 goedgevulde maanden boordevol memorabele momenten.
De traditionele overgang aan de loods, de week erop staken we van wal
met kennismakingsspelletjes om iedereen wat beter te leren kennen!
Super dus! Nog een week later was het braderie in Harelbeke waar we
zowel met onze stand als met de traditionele braderie BBQ op zondag
heel wat volk over de vloer kregen. Het was kortom alweer een succes
weekend. Alvast bedankt aan iedereen die aanwezig was! Ee weekje later
was het onze dag: Dag van de Zeescouts. Onze jaarlijkse vriendjesdag
waar we weer met meer dan 100 zeescoutsers de Gavers onveilig
maakten.
September sloten we af met het praatcafé waar we tal van ouders
mochten verwachten in ons nieuw lokaal. Waarna we trots ook de naam
van ons lokaal mochten voorstellen: DOK27. Iets waar we met alle leiding
supertrots op zijn. Merci aan iedereen die hieraan zijn steentje heeft
bijgedragen! En in het bijzonder onze vriendenkring. Mocht je trouwens
als ouder interesse hebben om dat team van enthousiaste ouders, oudleiding en sympathisanten te vervoegen ben je steeds welkom. Zij staan in
voor het onderhoud van onze lokalen maar organiseren bijvoorbeeld ook
de bar op Putteke Winter, het jaarlijkse lichtspektakel in De Gavers. Heb
je interesse? Dan mag je steeds een mailtje sturen naar
kern@zeescoutsjanbart.be of gewoon eens langskomen op de algemene
vergadering op 4 decemeber in DOK27.
In oktober knepen we er terug met de leiding een weekendje tussenuit om het
vervolg van het jaar verder te plannen, zodat de rest van het jaar ook verder
vlekkeloos kan verlopen! Zo nodigen we jullie nu al uit op 4 maart voor ons
jaarlijks pastafestijn, dit jaar zullen we opnieuw ‘t Spoor laten vollopen met lege
magen. Dus blokkeer alvast zondag 4 maart, want jullie zullen terug met heerlijk
gevulde magen uit ‘t Spoor rollen.
Nu zijn we ondertussen al bijna 2 weken verder en zijn we er weer volop
ingevlogen. Op 4 november houden we ons jaarlijks dansfestijn ‘Omzeep’ in ‘t
Sas, iedereen van harte welkom om de beentjes te komen strekken in de
danstempel van Harelbeke! Voor de mensen die het eerder wat rustig aan willen
doen, in ons Zeecafé in de kleine zaal is er iedereen welkom, jong en oud!
November betekent ook terug dat we er met zijn allen op uit trekken voor het
groepsweekend op 10,11 en 12 november. Dit jaar trekken we er met de hele

groep opnieuw naar Merkenvelde, te Zedelgem. Meer info vindt u verder
in deze kluiver. Daarna volgt de ietwat rustigere maand december die
doorgaat met de normale vergaderingen, uitbundige spelen en creatieve
hersenspinsels!

Verder willen wij in naam van de loodsen ook nog een warme oproep doen
naar klusjes. Onze loodsen zouden dit jaar terug graag op buitenlands
kamp gaan. Maar dat betaald zichzelf natuurlijk niet. En om dat te
betalen voeren onze loodsen klusjes uit. Van gras afrijden, tuinhuizen
schilderen tot opdienen op uw verjaardagsfeest, ze staan open voor alles.
Heb je een klusje voor de loodsen? Mail hen dan gerust op
loodsen@zeescoutsjanbart.be en zij zullen u eeuwig dankbaar zijn!
Bedankt.
Alvast veel leesplezier in onze kluiver en tot gauw!
Een stevige scoutslinker
Waakse Elephas en Ijverige Eekhoorn
Wij zijn steeds te bereiken op groepsleiding@zeescoutsjanbart.be of via
gsm op
0479/96 83 83 (Wiebe) of 0497/06 36 65 (Robbe)

Groepsweekend 2017
Beste zeescout, ouder
Naar jarenlange traditie gaan we binnenkort terug op groepsweekend!
We trekken dit jaar terug naar een gekende locatie domein Merkenveld
om daar met de ganse groep toffe spelletjes te spelen, avonturen te
beleven en eens goed te ravotten!
We spreken allemaal af op vrijdag 10 november om 19u aan DOK27.
Na de groepsformatie rijden we samen naar de locatie.
Het weekend eindigt op zondag 12 november om 16u in Merkenvelde.
We willen alle ouders vragen om hun kind €30 cash mee te geven dat op
vrijdag aan de schipper van de tak afgegeven kan worden. Hiermee
voorzien we lekker eten en een super overnachting.
Dit heb je allemaal nodig:
Perfect uniform bij vertrek, verse kleren, keukenhanddoek, wasgerief,
pyjama, slaapzak, onderlaken, kussensloop, teddybeer en je glimlach!
Gelieve tegen woensdag 8 november de leiding van de tak van je
zoon/dochter te laten weten of jouw scout al dan niet meegaat, zo weet
de leiding hoeveel eten ze precies moeten voorzien.
Het adres:
Merkenveldweg 15
8210 Loppem (bij Brugge)
Voor verdere vragen kan je altijd de leiding van je zoon/dochter
contacteren.
De telefoonnummers van de respectieve leiding vind je in de kluiver.
Tot dan!
De leiding

Dag lieve Zeehondjes
Indien jullie nog niet betaald hebben voor het vieruurtje gelieve 20 euro te storten op BE49 9794 3322
8071.
Alvast bedankt!

4 november: OMZEEP
Het is weer zover, onze jaarlijkse fuif OMZEEP gaat vanavond door in ‘T sas. Daarom
spreken wij af om 14u aan ‘T sas in Harelbeke om te knutselen en een nieuw speelterrein te
ontdekken aan de hand van leuke spelltejs

10 – 12 november: Groepsweekend
Dit jaar vindt groepsweekend weer plaats in Merkenveld. Jullie worden verwacht om 18u aan
de Dok 27 (Nieuwe Keet) en we rijden dan allemaal samen naar Merkenveld. Wat je zeker
moet meedoen is een slaapzak,bedovertrek,vuile kleren, schoenen ( botten,
pantoffels...,jas,toiletgerief (handdoek,shampoo…). Groepsweekend eindigt om 17u in
Merkenveld.

18 november: Zeep vergadering
Vandaag gaan we voor het eerst zelfgemaakt bruisballen en zeepjes proberen te maken. Jullie
worden verwacht om 14u aan het Arendsheem!

25 november: groepszwemmen
Geen zeescouts zonder water! Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad in Waregem van
14u tot 17u, samen met de volledige groep. Vergeet je zwemgerief en 2 euro niet!

2 december: Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land, ook vandaag komt hij nog eens langs bij de Zeescouts! We
zullen allerlei dingen doen om de Sint goed te kunnen verwelkomen in ons lokaal. Jullie
mogen een oude schoen meedoen, die we vervolgens zullen versieren.

9 december: Kookvergadering
Vandaag koken we iets superlekkers, wil je weten wat? Kom dan om 14u naar het
Arendsheem.

23 december: vandaag gaan we allen samen kerst vieren. Lekker knus spelletjes spelen en
allerlei leuke dingen doen. Terug afspraak om 14u aan het arendscheem tot 17u.

30 december: er is vandaag geen vergadering, tot volgende week en een gelukkig
nieuwjaar! Groetjes de zeehondejsleiding!

Julie: 0473/24.42.99

Josephine: 0497/07.44.82

4 november – Knutselen Omzeep
Zoals jullie allemaal al wel weten is het vanavond onze superdeluxe fuif! Om de zaal te
versieren gaan we een groot kunstwerk maken.
Van 14u tot 17u aan het Arendsheem

10-12 november – groepsweekend
Het is weer het allertofste weekend van het hele jaar. We gaan naar Merkenveld. Meer
informatie over wat je allemaal moet meehebben en wanneer we vertrekken vind je in de brief
vooraan in de Kluiver en op onze site!

17 november – kookvergadering
Vandaag koken we iets superlekkers, wil je weten wat? Kom dan om 14u naar het
Arendsheem. Julie liefste ouders mogen jullie daar ook weer komen ophalen om 17u.

25 november – zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad in Waregem van 14u tot 17u, samen met de
volledige groep! Vergeet je zwemgerief en 2 euro niet!

2 december – sinterklaas vergadering
Misschien krijgen we deze week wel hoog bezoek? We zullen de heilige man verwelkomen
met een heuse zelfgemaakte Sinterklaasshow. Van 14-17u aan het Arendsheem.

9 december – Mister en miss velo
Vandaag is het weer het wereldkampioenschap van mister en miss velo! Er zullen gigantisch leuke prijzen zijn voor
de mooist versierde, veiligste, snelste en meest behendigde fietsers! Zoek maar al eens op google naar de winnaars
van de tour de france want ook met wielrennerkennis zullen er punten te verdienen zijn! Van 14u tot 17u aan de Keet
met je supermooi versierde fiets!!!

16 december – Verrassingsvergadering
Nu de Sint al even uit het land is, wil de leiding jullie ook eens verrassen. Tot dan blijft het voor jullie een
groot misterie wat we exact gaan doen. Een iets geven we je alvast mee, de namiddag zal vol plotse
wendingen zitten. Afspraak om 14u aan het arendsheem waar we ook sluiten om 17u.

23 december – Kerstetentje
Om de laatste vergadering van het jaar te vieren, doen we een kerstetentje. Onze topkok Felix staat vandaag
achter de potten om het feestmenu op tafel te zetten. Trek je mooiste kleren aan want het wordt echt de
moeite! Van 18u30 tot 20u30 aan het Arendsheem met een kadootje van maximum 5 euro.

Simon: 0496/67.28.72

Felix: 0472/07.90.20

Fien: 0473/36.92.43

4/11 OP WIELEKES
Vandaag gaan we rollenrollenrollen. Breng allemaal iets mee op wieltjes:
skateboard, waveboard, rolschaatsen, heelys, hoverboard, step,.. Dat belooft een
superdagje te worden!
Afspraak om 14u aan ’t sas in Harelbeke.

10/11-12/11 GROEPSWEEKEND
Op weekend met alle leden van Zeescouts Jan Bart, van jong tot oud! Dit jaar
gaat het groepsweekend door te Merkenveld. Meer concrete info volgt op de site!

18/11 EI-VERGADERING
Eet ’s ochtends maar een lekker omeletje zodat je sterk staat voor deze epische
spelnamiddag waar alles in thema EI staat! Afspraak om 14u aan ons arendsheem.

25/11 GROEPSZWEMMEN
Geen zeescouts zonder water! Vandaag schaven we nog eens onze zwemskills bij!
We spreken af om 14u aan het zwembad van Waregem. Vergeet je zwemgrief en 2euro
niet!

2/12 HUISDIERVERGADERING
We toveren het arendsheem om in een dierentuin! Iedereen mag zijn huisdier
meenemen naar de vergadering. Hond, poes, cavia, koe of goudvis, alle dieren
zijn welkom. Van 14u tot 17u aan het arendsheem!

9/11

HOE WORD IK PROFESSIONEEL SCHILDER VOOR DUMMIES

Vandaag schilderen we echte meesterwerken. Al een beetje oefenen tijdens de week
mag altijd! Vergadering begint om 14u aan het arendsheem.

16/11

HARDE PLEINSPELEN

Trek je vuile kleren en kniebeschermers maar al aan want deze namiddag gaan we
ons goed uitleven op het grasveld! Van 14u tot 17u aan het arendsheem!

23/12 KERSTETENTJE
Kerst komt eraan en dat gaan we vieren bij een dinertje bij kaarslicht met alle
lieve scheepsmakkers. Meer info volgt nog op de site!

30/12 GEEN VERGADERING

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.

Lijs: 0495/41.18.63

Fien: 0477/46.96.69

Andres: 0491/24.72.90

4 november: omzeep
Jullie worden met zijn allen om 9 uur verwacht in het sas om het klaar te zetten voor omzeep. De vergadering is gedaan
om 17 uur maar jullie zijn daarna natuurlijk nog steeds welkom om een te blijven en mee te feesten.

10-12 november: groepsweekend
Dit weekend gaan we met zijn allen naar Merkeveld om met iedereen een tof weekend te hebben. Meer info volgt.

18 november: reactietocht
Vandaag maken we Kortrijk onveilig. We spreken om 14 uur af aan de veemarkt en we eindigen daar ook om 17 uur.

25 november: werken
Het is nog eens tijd om de armen uit de mouwen te steken. We gaan nog wat werken aan de boten. Afspraak van 14 uur
tot 17:30 aan de loods

2 december: filmavond
Omdat jullie examens waarschijnlijk al begonnen zijn gaan we het wat kalmer aan doen. We spreken ’s avonds af om op
het gemak een film.

9 december: bowlen
Aangezien jullie nog in jullie examens zitten is het weer ’s avonds vergadering. Om wat te ontspannen gaan we gaan
bowlen. We spreken af aan de bowling in deerlijk. Het precieze uur volgt nog.

16 december: franse avond
Voor de laatste examenactiviteit doen we een franse avond. Daarvoor spreken we af aan het arendsheem. Het precieze
uur volgt nog

23 december: kerstetentje
Voor de laatste vergadering van het jaar gaan we op het gemak samen iets eten en drinken. Locatie en tijd worden later
nog vermeld. Iedereen brengt een cadeau mee van maximum €10.

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

Wouter: 0498/67.29.67

Lennert: 0491/52.92.32

LOODSEN

04 November
Trek je danspata’s maar aan want deze avond is het wederom het evenement van het jaar. Wij als jolijte loodsen
verzamelen strikt om 9u aan de danstempel ’t Sas. Zoals elk jaar wordt er van ons verwacht dat we ook de leiding
verlichten bij het voltooien van hun taken.

10-12 November
Het jaarlijkse weekend waar we allemaal nog eens samenklitten: Groepsweekend!!! The place to be: Merkenvelde, be
there or be square. Meer informatie volgt
!!!Dit jaar verloopt alles in stilte om een toekomstige schorsing af te wenden!!!

18 November
Hoeraaa ons lokaaltje in het Arendsheem krijgt een nieuw likje verf. Ontplooi allen uw innerlijke Picasso op deze
artistieke vergadering. De schilderezels zullen present zijn vanaf 10u.

25 November
Ja ja het is weer zover het befaamde “Ticket to Heaven”-spel. Aangezien je de hemel niet zomaar krijgt worden jullie
verondersteld om reeds om 9u zich aan te melden aan ons lokaal.

02 December
Stadsspel: ken je loods!!!! Verzamel om 10u aan het a’heem.

09 December
Wegens de triestige gebeurtenissen genaamd de examens worden jullie, loodsen, voor een gezellig avondje verwacht in
het a’heem. Laat je gerust verwennen.
Estimated time of arrival: 19u (var.)

15 December
1 grote verassing. Be there at 19 o’cock @ a’heem.

23 December
Kerst-etentje @ons lokaal rond 19u. Je paasbeste outfit wordt zeker aangeraden.

30 December
Wederom vieren wij het nieuwe jaar als goede gewoonte een dagje te vroeg. Er is geen officiële vergadering maar er kan
natuurlijk altijd gediscussieerd worden over enige activiteiten uit eigen initiatief.
Tip: préoudejaar in jeugdhuis de salamander is toevallig ook op 30 december.
P.S.: De geruchten gaan de ronde dat Robbe Leenknecht graag trakteert

DE WET
Het is fijn een loods te zijn.

Robbe: 0497/06.38.65

Justine: 0499/43.91.03

