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Voorwoord
Welkom iedereen in het eerste schorretje van
ons scoutstastisch nieuw scoutsjaar! We geven
de aftrap met ons nieuw jaarthema: 'DAS
GOESTING' en goesting om er met jullie
opnieuw een onvergetelijk jaar van te maken
hebben we zeker! 
Duiken jullie mee in dit nieuwe jaar vol plezier,
avontuur en vriendschap? De leiding heeft
alvast enorm veel toffe activiteiten voor jullie
op de planning staan. 
Belangrijke momenten tijdens het eerste
schorretje die jullie zeker niet kunnen missen is
onze dia-avond op 22 oktober en
trappistenavond op 19 november. Allemaal
welkom! Meer informatie volgt. 

“The sport in scouting is to
find the good in every
scout and develop it”
 
Stevige linker,
Fay, Maren enJasper 
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Zeehondjes

Zondag 2 Oktober: Hoe kunnen we het nieuwe

scoutsjaar nu beter inzetten dan met een mega de max

speelpleinentocht! Zo leren we elkaar en ons bosje

beter kennen, jullie worden verwacht om 14u aan het

lokaal en mogen terug naar huis om 17u30. Vergeet

zeker jullie sjaaltje, vieruurtje en goeie oriëntatie niet!

Zondag 9 oktober: Jullie leiding is op weekend om het

scoutsjaar te plannen, er is geen activiteit! 

Zondag 16 oktober: De leiding heeft voor jullie een

bosspel gemaakt vol plezier en uitdagingen. We

spreken af aan het lokaal om 14u en jullie ouders

kunnen jullie terug ophalen om 17u30, vergeet zeker je

sjaaltje, vieruurtje en jullie onevenaarbare

enthousiasme niet! 

Zaterdag 22 oktober: Deze avond kijken we allemaal

gezellig samen naar de kampfilmpjes en halen we onze

zomer herinneringen naar boven! Meer info volgt.

Zondag 30 oktober: Hopelijk zijn jullie goed wakker

want het is QUIZ time. Weet jij hoeveel ogen een

dobbelsteen heeft of wat panda’s eten? We spreken af

om 14u aan het lokaal en jullie ouders kunnen jullie terug

komen ophalen om 17u30, vergeet vooral jullie hersenen

niet. Tot dan slimme zeehondjes!

Zondag 6 november: Haal allemaal maar jullie innerlijke

Picasso naar boven want vandaag gaan we knutselen!

Ben je benieuwd wat we gaan maken? Kom dan zeker

naar het lokaal om 14u, nadat jullie meesterwerkjes klaar

zijn mogen jullie ouders je komen ophalen om 17u30.

Vergeet jullie vieruurtje en sjaaltje niet, tot dan!

Zondag 13 november: Jullie leiding is op weekend, er is

helaas geen activiteit maar niet getreurd want volgende

week zijn we terug met opnieuw een super mega leuke

activiteit.

Zondag 20 november: Omdat het al kouder wordt gaan

we Vandaag het grote soep-spel spelen om ons lekker

warm te houden! Jullie worden verwacht aan het lokaal

van 14u tot 17u30. Vergeet zeker jullie vieruurtje en

sjaaltje niet!

Welkom lieve zeehondjes en ouders! We hopen dat

jullie allemaal een super mega toffe zomervakantie

achter de rug hebben. Na een lange twee maanden

mogen jullie eindelijk opnieuw naar de scouts, waar

wij er alles aan zullen doen om jullie een fantastisch

scoutsjaar te bezorgen.



Zondag 27 november: Vandaag houden we de activiteit nog even geheim... Ben je benieuwd wat

we vandaag zullen spelen? Kom dan zeker naar het lokaal van 14u-17u30.  

Zondag 4 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Als jullie flink zijn geweest zou het

wel eens kunnen zijn dat de Sint vandaag langskomt met een verrassing voor de zeehondjes. Ben jij

benieuwd of we een cadeautje krijgen? Kom dan zeker af van 14:00 tot 17:30 aan het lokaal. Meer

info volgt nog via mail.

Zondag 11 december: Om het eerste deel van het leuke scoutsjaar af te sluiten, zullen we één

tegen allen spelen. Hierbij nemen jullie het op tegen de leiding met leuke doe-opdrachten. Zoals

gewoonlijk van 14u tot 17u30 aan het lokaal met jullie sjaaltje en vieruurtje, tot dan!

Wij hebben er alvast megaveel zin in!

Veel liefs, 

Jullie leiding,

Lenno, Jade, Haike en Nesrin

Zeehondjes



Zeewelpen

Zondag 2 oktober: één van de belangrijkste dingen

in het begin van een nieuw scoutsjaar is het beter

leren kennen van je mede-welpen en leiding. Vandaag

spelen we dus wat spelletjes om elkaar beter te leren

kennen. Denk maar al eens na over wat je favoriet

eten is en welk scoutsspel je supertof vindt en kom het

ons vertellen van 14:00 tot 17:30 aan het lokaal!

Zondag 9 oktober: Jullie leiding is op weekend op het

scoutsjaar te plannen, er is geen activiteit!

Zondag 16 oktober: Een echte scout is niet bang van

een beetje modder. Vandaag gaan we echt ravotten

aan het lokaal. Hoe vuiler hoe beter! Zien wat we in

petto hebben? Kom dan zeker af van 14:00 tot 17:30

aan het lokaal. Reserve kledij is aan te raden

Zaterdag 22 oktober: Vandaag kijken we

terug op de fantastische kampen van

afgelopen zomer. Kom je ook jezelf spotten op

groot scherm? Schrijf je dan zeker in voor dia-

avond. Meer info volgt nog via mail en

facebook.

Zondag 30 oktober: De activiteit die we

vandaag doen is voor echte lefgozers. Het is

namelijk bijna Halloween en dus spelen we een

heus spel. Kom jij meegriezelen met ons van

14:00 tot 17:30 aan het lokaal, want de bange

leiding kan wel wat hulp gebruiken.

Zondag 6 november: 2 kopen 3 betalen en 1

voor de prijs van 2. Haal maar al je

verkooptechnieken boven, want vandaag

doen we een financiële actie om ons mega

geweldige zomerkamp te sponsoren. Ben jij

een top handelaar? Kom dan zeker van 14:00

tot 17:30 naar het lokaal!

Zondag 13 november: Deze week krijgen

jullie een rust week, want de leiding is op

weekend. We zien jullie volgende week in top

vorm terug!

Welkom liefste welpen! Zijn jullie klaar voor een

fantastisch scoutsjaar? De leiding heeft alvast veel

goesting om supertoffe activiteiten te doen met

jullie! We spreken meestal iedere zondag af aan het

lokaal van 14u tot 17u30, tenzij het anders vermeld

staat. Vergeet zeker je sjaaltje en je vieruurtje niet

mee te brengen. We staan te springen om er een

geweldig avontuur van te maken!



Zeewelpen
Zondag 20 november: Vandaag maken we de straten van Oostende city onveilig met een stadsspel.

Ooit al gehoord van het wapenplein of de groentemarkt? Kom dan zeker af van 14:15 tot 17:15 aan de

Petrus en Pauluskerk.

Zondag 27 november: …en ik spring, spring, spring als een kangoeroe…. Deze tekst uit het

vliegerlied omschrijft perfect wat we gaan doen vandaag! Spring jij het hoogste van iedereen? Kom

dan zeker naar de parking van Hangtime om 14:15 en om 17:15 mogen jullie weer worden opgehaald.

Meer info volgt via mail en op facebook

Zondag 4 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Als jullie flink zijn geweest zou het wel

eens kunnen zijn dat de Sint vandaag langskomt met een verrassing voor de welpen. Ben jij

benieuwd of we een cadeautje krijgen? Kom dan zeker af van 14:00 tot 17:30 aan het lokaal. Meer

info volgt nog via mail en op facebook

Zaterdag 10 december: Het is alweer De laatste activiteit van dit schorretje en daarom spelen we

eens een avondspel. Kom jij het donker trotseren? Dan ben je welkom aan het lokaal van 19:00 tot

21:00

Zo schiet dit scoutsjaar uit de startblokken. Wij kijken super hard naar uit, hopelijk jullie ook!

Stevige linker,

Maren,Heikki, Jasper en Céleste 



Prikbord
Zeehondjes: Eerste helft van juli 

Zeewelpen: Van 2-9 juli 

Scheepsmakkers: Eerste helft van juli 

Zeeverkenners: Eerste helft van juli

Kampen

Onze lokalen
Gouwelozestraat 56b, 8400 Oostende

Loods: Sluisplein 2, 8400 Oostende 

Het rekeningnummer van de groep ( voor inschrijvings-, uniform-, en 

groepsweekendgeld) is BE97 1450 5530 8449.

Het rekeningnummer van de takken (voor activiteiten en het kamp)

Zeehondjes: BE92 1430 8536 1923

Zeewelpen: BE17 1430 8536 1721

Scheepsmakkers: BE28 1430 8536 1620

Zeeverkenners: BE50 1430 8536 1418

Rekeningnummers

Facebook
Iedere tak heeft ook een Facebookgroep om communicatie met ouders 

makkelijker te maken en af en toe eens foto’s te delen. De link naar 

deze groepen vind je op onze website (www.zeescoutsdeschorre.be) bij 

takken. 

We hebben ook een Facebook-pagina voor onze scouts waar algemene 

informatie omtrent onze groep op komt, dus indien je dit wil zien op je 

startpagina, like dan ‘zeescouts de schorre’



Prikbord
Als u geen Facebook heeft, geen paniek. Dit is zeker geen noodzakelijk 

middel. Alle belangrijke communicatie zal ook steeds via mail gebeuren. 

Facebook is eerder een extra. Zorg dus wel dat u het correcte 

e-mailadres opgeeft bij de inschrijving van uw zoon of dochter. 

Facebook 

Kalender
22 Oktober: Dia-avond

19 November: Trappistenavond 

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met ons in geval van vragen

of opmerkingen. 

Fay Tomme 0471/24 05 97

Maren Vyncke: 0474/102069

Jasper Hessens: 0474248747

E-mail: deschorre@gmail.com

Groepsleiding

Team Bar
Wij hebben een supergezellige scoutsbar die wel het een en ander kan 

gebruiken voor inkleding of van praktische zaken. Als je ons hiermee 

kan helpen mag je altijd  een mailtje sturen naar deschorre@gmail.com



Scheepsmakkers

Zondag 2 oktober: Omdat het de 1ste
activiteit is van het jaar zullen we wat kennis
makings spelletjes spelen om elkaar goed te
leren kennen.

Zondag 9 oktober: De leiding is op weekend
om het scoutsjaar te plannen. Vandaag is er
dus geen activiteit. 

Zondag 16 oktober: Vandaag spelen we een

leuk stad spel, zorg ook zeker voor een beetje

kleingeld want de kermis is in Oostende.

Joepieee!! We verzamelen om 14u15 aan het

station en jullie kunnen daar om 17u15 weer

richting huis vertrekken

Zaterdag 22 oktober:  Vandaag blikken we

allemaal samen terug op onze fantastisch

mooie kampen. Kijk je mee? Verdere

informatie volgt via mail en facebook. 

 

Zondag 30 oktober: Vandaag spelen we het

super bekende spel dat begint met een s en

eindigt op een o. Afspraak van 14u-17u30 aan

het lokaal. 

Zondag 6 november: Trek jullie vuilste kleren

maar aan want vandaag spelen we heavy

games. Vergeet zeker geen warme reserve

kleren mee te nemen! Van 14u-17u30 aan het

lokaal. 

Zondag 13 november: Vandaag is er geen

activiteit. Jullie leiding is op weekend.  

Zondag 20 november: Smeer je springbenen

maar in vandaag want die zal je kunnen

gebruiken in Hangtime! Gelieve ook gepast 6

euro mee te geven in een enveloppe met

naam. 14u15- 17u15 aan Hangtime

Dag lieve scheepsmakkers. Welkom in ons

eerste schorretje in ons jaar vol goesting! 

De leiding heeft voor jullie fantastische

activiteiten in elkaar geknutseld. Wij

hebben alvast heel veel zin om deze te

ontdekken samen met jullie! We spreken

iedere keer af van 14u-17u30 aan ons lokaal

tenzij het anders vermeld staat.  



Zondag 27 november:  Vandaag mag je je oude step of nieuwste skateboard uithalen, want

het is wieltjes-dag! Breng zeker ook een helm en fluohesje mee als je die hebt.

Zondag 4 december: Sinterklaas kapoentje… Vandaag komt de Sint langs maar we spelen ook

een leuk sintig bosspel! Van 14u-17u30 aan het lokaal. 

Zaterdag 10 december: Onze laatste activiteit van het 1ste Schorretje sluiten we af met een

gezellig kerstdiner. Wij voorzien de groentjes, patatjes, snacks en drank. Maar gelieve jullie

favoriete vleesjes of visjes mee te brengen. Het diner opent om 19u en sluit om 22u. Tot dan!

Het eerste Schorretje zit er jammer genoeg al weer op. Maar wees niet getreurd wij zien elkaar

snel terug, eerst genieten van de vakantie en de feestdagen. Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig

2023. Tot volgend jaar.

3 dikke kussen

Jens, Arno, Denzel en Fenne

 

Scheepsmakkers





Wil jij
ook

sponsor
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
DE GROEPSLEIDING VIA

MAIL (ZIE PRIKBORD)



Zeeverkenners

Zondag 2 oktober: Om de groep wat beter

te leren kennen, wat teamspirit te creëren en

die winteronderhouden nog even aan de kant

te schuiven spelen we vandaag een estafette.

Niet zomaar 1, maar in thema masterchef. Ben

je even nieuwsgierig als de leiding naar jullie

kookkunsten? Kom dan zeker naar het lokaal

van 14u-17u30

Zondag 9 oktober: Jullie leiding is op

weekend om het scoutsjaar te plannen, er is

dus geen activiteit!

 

Zondag 16 oktober:  Er moeten nog een klein

beetje dingen afgewerkt worden aan onze

boten. Vandaag houden we dus onze eerste

winteronderhoud van het jaar! We spreken af

van 14u-17u30 aan onze loods. 

Zaterdag 22 oktober:  Vandaag blikken we

allemaal samen terug op onze fantastische

kampen. Kom zeker naar onze dia-avond om

deze herinneringen terug samen te beleven.

Meer info volgt via mail en facebook

Vrijdag 28 oktober: Als zeescoutser is het

werken aan de boten niet het enige die van

belang is. Tijdens dit weekend word je

ondergedompeld in allerlei zeiltechnieken en

zeilbegrippen. Een weekend vol plezier,

bijleren of herhalen en zeilen natuurlijk!

Verdere informatie volgt via de gesloten

facebookgroep en mail. 

Zondag 6 november: Muziekje, zonnetje

(hopelijk), bootjes verven? Wat denken jullie?

De ideale zondagsdate toch? Kom zeker af

van 14u-17u30 naar de loods. 

Zondag 13 november:  Vandaag is er geen

activiteit. Jullie leiding is op weekend 

Dag zeeverkenners. Hopelijk zijn jullie

bekomen van alle kilometers in de beentjes

deze zomer en hebben jullie evenveel

goesting om er zoals jullie leiding een episch

jaar van te maken! Meestal zitten wij aan

onze loods (Sluisplein 2) maar meestal

vermelden we wel waar onze activiteit

plaatsvindt. De das is het meest trotse bezit

van een scoutser, zorg dus dat je deze altijd

draagt. 



Zeeverkenners

Zaterdag 19 november: Het moment is aangebroken, het meest leuke evenement van het jaar staat

vandaag op de planning! Onze enige echte trappistenavond! Deze activiteit vindt plaats van zaterdag

19/11 in de ochtend tot 20/11 in de ochtend. Verdere informatie volgt. 

Zondag 27 november: Vandaag houden we nog eens een winteronderhoud. Onze bootjes hebben

nog meer liefde en affectie nodig! We zien jullie van 14u-17u30 aan onze loods. 

Zaterdag 3 december: Om het schorretje tijdens deze wintermaanden af te sluiten ronden we graag

af met een gezellige activiteit in de bowling. De verwachte tijdstip en de locatie van de bowling laten

we tijdig weten een week voor de activiteit. 

Zo zit ons eerste schorretje er jammer genoeg alweer op! Maar voor jullie het weten staat de leiding

na jullie examens alweer paraat met onvergetelijke activiteiten! Heel veel succes :) 

 

Een stevige linker en veel liefs, 

Fay, Jolan en Laure
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onze missie

S C O U T S  E N  G I D S E N  V L A A N D E R E N

Wij  z i jn  scouts  en g idsen,  meis jes  en jongens,  

e lk  met  een e igen verhaal .  Iedereen kan erb i j .

We gaan samen op verkenning en durven tu imelen 

in  het  leven.  

De natuur  i s  onze troef .

We ge loven in  onsze l f ,  in  e lkaar  en in  iets  meer .

We spe len een spe l  dat  n iet  lucht led ig i s ,

in  vr i je  t i jd  d ie  n iet  vr i jb l i jvend is .

Met  groot  p lez ier  en k le ine daden komen we op 

voor  onze omgeving en voor  een k leurr i jk  Vlaanderen.

Zo dromen we lu idop van ge lukk ige mensen 

in  een rechtvaard ige were ld .



Nuttige info
Lenno Vileyn: 0484/53 34 69
Jade Levecke: 0477/83 35 67
Haike Vandervorst: 0468/40 72 01
Nesrin Geris: 0473/45 88 82

Zeehondjes: 

Maren Vyncke: 0474/10 20 69
Heikki Van Renterghem: 0470/88 59 33
Jasper Hessens: 0474/24 87 47
Céleste De Gryse: 0486/82 55 42

Zeewelpen: 

Scheepsmakkers:
Jens Quaegebeur: 0494/75 06 19
Arno Levecke: 0473/21 54 77
Denzel Lagaysse: 0470/13 56 99
Fenne Van Renterghem: 0479/60 45 28

Zeeverkenners:
Fay Tomme: 0471/24 05 97
Jolan Vandervorst: 0496/39 96 60
Laure Verburgh: 0487/22 26 39

Groepsleiding:
Fay Tomme: 0471/24 05 97
Maren Vyncke: 0474/10 20 69
Jasper Hessens: 0474/24 87 47


