


'T  SCHORRETJE



'T  SCHORRETJE

Voorwoord
Eerst en vooral wenst de hele leidingsploeg
jullie een warm 2023 vol mooie momenten en
zalige zeescoutsers. Daarnaast wensen we
jullie welkom in het tweede schorretje van ons
scoutstastisch scoutsjaar! Ongelofelijk dat we
er al één deel van ons zalig scoutsjaar hebben
opzitten, maar dat is nu eenmaal zo als je veel
plezier hebt! 
Wij staan te popelen om jullie en jullie
zeescoutsers terug te verwelkomen in het
nieuwe jaar. De leiding heeft opnieuw hun best
gedaan om megasuperleuke activiteiten in
elkaar te steken voor jullie allemaal. 
Naast onze wekelijkse activiteiten zijn er ook
opnieuw een aantal evenementen/belangrijke
data, neem zeker een kijkje op ons 'prikbord' in
dit boekje.  

“The sport in scouting is to
find the good in every
scout and develop it”

 

Stevige linker,
Fay, Maren enJasper 



GROEPSLEIDINGGROEPSLEIDING

Fay Tomme Jasper Hessens

TAKLEIDINGTAKLEIDING

Jens Quaegebeur Maren Vyncke
Scheepsmakkers Zeewelpen

Maren Vyncke

Fay Tomme
Zeeverkenners

Lenno Vileyn
Zeehondjes





Zeehondjes

Zondag 8 januari: Ganzenbord,monopoly of wie is

het? We gaan ze allemaal spelen op deze

spelletjesnamiddag! Heb je zelf nog leuke spelletjes

thuis? Pak ze dan zeker mee! We zien jullie aan het

lokaal om 14u, de activiteit duurt tot 17u30. Tot dan!

Zondag 15 januari: : Vandaag doen we het eens

anders, onze derdejaars verkenners komen leiding

geven! Benieuwd wat ze voor jullie in petto hebben?

Kom dan zeker naar het lokaal om 14u tot 17u30!

Zondag 22 januari: We krijgen weer gastleiding op

bezoek. Kunnen jullie ook niet wachten met welk leuk

spel ze weer afkomen? We zien jullie aan het lokaal om

14u.

Zaterdag 28 januari: Hebben jullie zin in een knusse

avond met al de zeehondjes? Kom dan zeker zaterdag

van 19u tot 21u naar de filmavond. Wordt super

gezellig, tot dan!

Zondag 5 februari: Er is een moordenaar ontsnapt en hij

heeft zijn eerste moord gepleegd! De enige die hem

kunnen ontmaskeren zijn jullie natuurlijk! We verwachten

jullie speurneuzen aan het lokaal om 14u voor een heus

cluedo spel!

Zondag 12 februari: Liefde hangt in de lucht, want over

2 dagen is het Valentijn, daarom zullen we iets knutselen

voor al de tortelduifjes onder ons, we zien jullie om 14u

aan het lokaal, tot dan!

Zondag 19 februari: Vandaag verlaten we ons lokaal

eens om jullie sprongen te testen. We zien jullie om 14u15

aan Hangtime en mogen weer worden opgehaald om

17u15, meer info volgt via mail en/of facebook. 

24februari: Groepsweekend! Verdere informatie volgt

via mail en facebook 

Dag lieve zeehondjes en ouders, na jullie

welverdiende kerstvakantie kunnen we jullie

eindelijk terugzien voor samen nog meer en nog

leukere activiteiten te doen in 2023. 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. Hopelijk zien we jullie allemaal terug!



Zondag 5 maart: Vandaag doen we nog eens een ouderwets bosspel, kunnen jullie niet wachten

om te zien wat we in petto hebben voor jullie deze keer, kom dan maar zeker naar het lokaal om

14u, tot dan!

Zondag 12 maart: Een echte scoutser is niet bang om een beetje vuil te worden, ben jij een echte

scoutser? Kom dan zeker af naar het lokaal om 14u om mega leuke heavy games te spelen! Vergeet

ook zeker je sjaaltje en vieruurtje niet. 

Zondag 19 maart: Deze zondag is er geen activiteit, want jullie leiding is op zeescoutscongres,

hopelijk zien we jullie volgende week!

Zondag 26 maart: Trek maar je zwemvliezen en je mooiste zwembril aan want vandaag gaan we

zwemmen in het zwembad van Oostende! We zullen nog een mail sturen met de verder info, tot

dan! Vergeet zeker ook je sjaaltje en vieruurtje niet. 

Wij kunnen alleszins niet wachten!

Veel liefs, 

Jullie leiding,

Lenno, Jade, Haike en Nesrin

Zeehondjes



Zeewelpen

Zondag 8 januari: : Om het jaar goed in te zetten

gaan we nog eens terug naar de echte basis

scoutsspelletjes. Benieuwd welke deze zijn? Kom dan

zeker naar het lokaal van 14:00-17:00.

Zondag 15 januari: Vandaag komen de derde jaar

verkenners eens proeven van het leidinggeven. Wees

er maar zeker van dat ze dit goed zullen doen en een

geweldig spel hebben voorbereid! Kom dus zeker

kijken wat ze voor jullie in petto hebben van 14:00-

17:30 aan het lokaal.

Zondag 22 januari: Vandaag komen de derde jaar

verkenners eens proeven van het leidinggeven. Wees

er maar zeker van dat ze dit goed zullen doen en een

geweldig spel hebben voorbereid! Kom dus zeker

kijken wat ze voor jullie in petto hebben van 14:00-

17:30 aan het lokaal.

Zondag 29 januari: Ready… set… GOOO!!

Vandaag gaan we de speelpleinen van het

bosje onveilig maken met onze spelletjes. Dit

doen we natuurlijk niet zomaar, we doen dit op

WIELTJES! Breng dus zeker je fiets, step etc.

mee. (we vragen om geen skateboard of

rolschaatsen mee te doen, omdat dit wat

lastiger is). Zin om te racen, kom dan zeker

naar het lokaal van 14:00-17:30.

Zondag 5 februari: 2 teams met elk een leger

en een vlag om te vinden, vandaag spelen we

nog eens een echte klassieker… STRATEGO!

Haal dus maar je innerlijke bom of maarschalk

boven en kom naar het lokaal van 14:00-17:30.

 

Zondag 12 februari: Weet jij waar de Toren

van Pisa staat of hoeveel magen een koe

heeft? Ken je alle liedjes of tv programma’s?

Kom dan zeker naar het lokaal van 14:00-

17:30 voor een heuse quiz!

Zaterdag 18 november: Vanavond doen we

het rustig aan en houden we een gezellige

filmavond van 19:00-21:00 aan het lokaal.

Breng gerust een dekentje mee en iets mee om

te eten tijdens de film, wij zorgen ook voor iets

lekkers.

Liefste welpen, een nieuw jaar betekent ook een

nieuw schorretje vol leuke activiteiten. Ook in dit

schorretje spreken we 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. Ook is het handig

om kleren die warm genoeg zijn aan te doen,

aangezien het winter is en we veel buiten zullen

zijn! Oké genoeg info, hier komende activiteiten!



Zeewelpen

Zondag 26 februari: Het is tijd voor HET weekend van het jaar, we gaan namelijk op

groepsweekend naar Merkenveld. Meer info over inschrijven etc komt via mail.

Zondag 5 maart: Goud of zilver? Vandaag strijden jullie in een aantal duels om een titel op de

Olympische Schorrespelen. Ook benieuwd waarin je kan uitblinken? Kom dan zeker naar het lokaal

van 14:00-17:30.

Zondag 12 maart: Welpen voelen zich als een vis in het water zeggen ze wel eens. Wij gaan kijken

of dit waar is en gaan gaan ZWEMMEN. Breng dus zeker zwemgerief, boeitjes indien nodig en een

handdoek mee naar het zwembad Brigitte Becue van 14:15-17:15.

Zondag 19 maart: Geen activiteit deze week, de leiding is op zeescoutscongres

Zondag 26 maart: Omdat het de laatste activiteit in dit Schorretje is, gaan we nog niet verklappen

wat we gaan doen vandaag. Om toch al een tipje van de sluier te lichten, kunnen we zeggen dat het

iets te maken heeft met een soort haas en eieren. Benieuwd wat we gaan doen, kom dan voor de

laatste keer dit trimester naar het lokaal van 14:00-17:30

Voila zo zie je dat dit trimester weer vol staat met leuke dingen, afkomen is de boodschap

Stevige linker,

Maren,Heikki, Jasper en Céleste 



Prikbord
Zeehondjes: Van 1-5 juli 

Zeewelpen: Van 2-9 juli 

Scheepsmakkers: Van 6-17 juli 

Zeeverkenners: Van 5-19 juli (kan nog wijzigen ivm examens

leiding)  

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
24-26 februari: Groepsweekend 

4 maart: Generatiequiz georganiseerd door het oudercomité 

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 8 januari: Gelukkig nieuwjaar!!
Vandaag gaan we het jaar goed beginnen met
stevig bos spel die begint met de letter S
kunnen jullie al raden wat het zou zijn.

Zondag 15 januari: Het kamp komt steeds
dichterbij en jullie zullen moeten weten hoe je
moet sjorren daarmee dat we vandaag een
technieken dag doen.

Zondag 22 januari: Vandaag zullen we ons

gedragen als echte Schotten en zullen we dus

hun lokale spellen spelen, zorg zeker voor

kleren die vuil mogen worden.

Zondag 29 januari: Jullie kennen het spel

vlaggenroof wel hé, dat zullen we vandaag

spelen maar niet zomaar vlaggenroof want we

spelen terwijl paintball  

 

Zondag 5 februari: Vandaag gaan we eens

lekker in het water gaan spartelen want we

gaan zwemmen. Jullie worden verwacht van

14u15 tot 17u15 aan het nieuwe zwembad te

Oostende

Zondag 12 februari: Doe jullie vuilste kleren

maar aan want vandaag spelen we heavy

games, breng zeker ook reserve kleren en

schoenen mee zodat jullie je ook terug kunnen

opwarmen.

Zondag 19 februari: Jullie mogen vandaag

als verkopers de op baan, want jullie mogen

chocolade verkopen voor Valentijn om jullie

kamp te sponseren.

Zondag 26 februari: We zijn op

groepsweekend! Woehoew, verdere

informatie volgt 

Gelukkig nieuwjaar scheepsmakkers

hopelijk zijn jullie na een wel verdiende

kerstvakantie weer helemaal klaar voor

een schorretje vol met leuke activiteiten.

Wij hebben er alvast heel veel zin in en

hopelijk jullie ook. We spreken iedere keer

af van 14u - 17u30 aan ons lokaal tenzij het

anders vermeld staat. 



Zondag 5 maart: We zullen vandaag een leuke plek gaan bezoeken maar die moeten jullie

natuurlijk eerst nog zien te vinden dus doe jullie wandel schoenen maar aan. 

Zondag 12 maart: Neem allemaal je favoriete vervoersmiddel mee want et is wieltjes dag, neem

ook zeker een helm en een fluohesje mee als je die hebt.

Zondag 19 maart: Vandaag is er geen activiteit want jullie leiding is op Zeescoutscongres.

Zondag 26 maart: Om dit Schorretje goed af te sluiten spelen we nog eens een goed

ouderwets stadspel. Jullie worden verwacht aan het station van Oostende van 14u15 tot 17u15.

Tot dan.

Zo zit het tweede schorretje van dit jaar er ook alweer op, wat gaat de tijd snel als we samen

zoveel plezier maken!

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 8 januari: Vandaag is er geen

activiteit voor de verkenners :( De leiding

heeft nog examens en er was geen

vervanging te vinden.  

Zondag 15 januari: Vandaag zullen de derde

jaars proeven van het leiding zijn, ze zullen

leiding staan bij de welpen of zeehondjes.

Voor de andere verkenners staat er een

authentieke schotse highland games gepland,

trek jullie kortste kilts aan en laat jullie roste

barbaren maar naar boven komen. We zien

jullie graag om 14u aan het lokaal, tot dan.

Zondag 22 januari: De derde jaars zullen

vandaag nog eens leiding staan maar nu

wisselen ze van tak, veel succes 3dejaars. De

2de en 1ste jaars verkenners zullen eens goed

in hun broekzak moeten scharten want

vandaag doen we broekzakspelletjes. Tot 

 dan! Afspraak om 14u aan het lokaal

Zondag 29 januari: De boten zijn bijna klaar 

 om in het water te gaan, vandaag doen we

dus nog eens een speedy winteronderhoud.

We zien jullie om 14u aan de loods.

  

Zondag 5 februari: Vandaag is het nog eens

winteronderhoud, hoe eerder we klaar zijn

hoe rapper we leukere dingen kunnen doen.

Natuurlijk is winteronderhoud ook tof eh ;) Tot

dan aan de loods om 14u. 

Zondag 12 februari: Hoe goed kennen jullie

de stad van Oostende, dat zullen we vandaag

eens testen. We doen een megacool

stadsspel, van de mercator tot dikke Mathille.

We zien jullie graag om 14u aan de Petrus en

Paulus kerk in het stad, tot zondag

verkenners.

Zondag 19 februari: Vandaag doen we nog

een laatste stootje om de boten af te krijgen,

we zijn er bijna gasten! Jullie leiding ziet jullie

graag weer om 14u aan de loods, tot zondag

x 

Zondag 26 februari: We zijn op

groepsweekend, verdere info volgt via mail

en facebook

Hoi lieve verkenners, we zijn alweer

aangekomen bij het 2de schorretje. Als alles

goed gaat een schorretje met minder

winteronderhoud en meer zeilen! We raden

aan om altijd te kijken waar de activiteiten

doorgaan. We kijken ernaar uit om samen

met jullie terug in de zeilwereld te duiken! 



Zeeverkenners

Zondag 5 maart: Vandaag is het nog eens winteronderhoud, het kan zijn dat we al klaar zijn en dan

doen we een cool spel met de boten. Wij verwachten jullie om 14u aan de loods, tot dan beste

verkenner x en vergeet jullie schaaltje niet 

11-13 maart: Dit weekend is het zeilweekend, hier testen we jullie zeilskills en leren we de onervaren

scouters zeilen. Dit wordt een spetterend tof weekend. Verdere info volgt nog.

Zondag 19 maart: Jullie leiding is op congres, tot volgende week beste verkenners <3.

Zondag 26 maart: Vandaag zullen we onze winteronderhoud eens op de proef stellen, we zullen nog

eens een chille zeilactiviteit houden, yeah! We zien jullie graag om 14u aan de loods en breng gerust

jullie zwemkleren en een handdoek mee.

Zo zit ons tweede schorretje er jammer genoeg alweer op! We kijken ernaar uit om met jullie te

genieten van onze bootjes en het (hopelijk) goed zeilweer.  

 

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


