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Voorwoord
Welkom iedereen in alweer het laatste
schorretje van dit scoutsjaar! Wat hebben we
er alweer een fantastisch leuk jaar opzitten,
maar het is helemaal nog niet afgelopen! De
leiding heeft nog tal van leuke activiteiten voor
jullie in petto, neem maar een kijkje!
Op 30 april kunnen we na 2 jaar opnieuw de
opening van ons nieuwe vaarseizoen vieren. Dit
doen we graag met jullie en een heerlijke
barbecue! 

“scouting: a way of life that

makes you understand

what you are”

We eindigen het scoutsjaar niet alleen met
mooie herinneringen aan deze activiteiten,
maar ook met mooie vooruitzichten naar
een zomerkamp waarin alles terug mogelijk
zal zijn. Het droomkamp is in zicht!

Stevige linker
Fay, Katrijn en Warre
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Fay Tomme Warre Vyncke
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Danté Lagaysse Maren Vyncke
Scheepsmakkers Zeewelpen

Katrijn Grootaerdt

Aaron Luca
Zeeverkenners

Jolan Vandervost
Zeehondjes





Zeehondjes

Zondag 3 april: Vandaag spelen we nog eens een

heus bosspel! Niet zomaar een bosspel, maar een uniek

bosspel! Wat dit nu zo uniek maakt moet je maar

komen ontdekken tijdens de activiteit. Bewijs jezelf aan

het lokaal van 14u00 tot 17u30. Vergeet je sjaaltje en

vieruurtje niet!

Zondag 10 april: Jullie leiding is mee op zeilcursus!

Geen activiteit. 

Zondag 17 april: Vandaag spelen we een groepsspel

met alle andere takken. Het thema is uiteraard, Pasen.

Misschien bracht de paashaas ook wel paaseitjes in de

scouts? We spreken af van 14u-17u30 aan het lokaal. 

Zondag 24 april: Haal allemaal maar jullie artistieke

kant naar boven, want vandaag gaan we knutselen!

We spreken af aan het lokaal om 14u tot 17u30.

Vergeet je vieruurtje en je sjaaltje niet!

Zaterdag 30 april: Vandaag houden we na 2 jaar terug

opening vaarseizoen! Schrijf je zeker in en kom mee

smullen van de overheerlijke barbecue. 

Zondag 8 mei: Vandaag mogen jullie

gezelschapspelletjes meebrengen naar de activiteit want

we doen gezelschapsspel middag. Neem er niet te veel

mee en schrijf best jullie naam op de spelletjes. Jullie zijn

welkom om 14u aan het lokaal, wij kijken uit naar jullie

gezelschap bij de spelletjes.

Zondag 15 mei: Zon, zee, zand. Vandaag gaan we naar

het strand, joepie! We spreken af om 14u30 aan de

voorkant van Hangtime, Fortstraat 128b. De activiteit is

gedaan om 17u. Dan zullen we terug aan de voorkant van

Hangtime staan. Wat neem je mee: zonnecrème, badpak

of zwembroek, handdoek en petje of hoedje. Tot dan

strandhondjes 

Zondag 22 mei: Wat krijg je als je een gans, een bord en

de scouts combineert? Het Grote Ganzenbordspel

natuurlijk! Geen zorgen het zal zonder echte ganzen zijn!

Ben je benieuwd kon dan zeker om 14u naar het lokaal,

vergeet je sjaaltje en vieruurtje niet!

Welkom lieve zeehondjes en ouders! Hieronder vind

je alle activiteiten van April tot aan Juni. We

spreken altijd af aan het lokaal van 14u00 tot

17u30, tenzij anders vermeld! Geef steeds een

vieruurtje en warme/regenkledij indien nodig mee

met je kind, want wij houden van buiten spelen!

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! We

maken er weer ongelofelijk-super-duper-mega-

overdetop-leuke activiteiten van! Tot op de

activiteit. 



Zondag 29 mei: Vandaag zullen we jullie kennis over onze scouts testen in een megacool 'leer de

scouts kennen scoutsspel'. Het is een mondvol, inderdaad. We verwachten jullie om 14u aan het

lokaal, tot dan.

Vrijdag 3 juni: Vanavond geeft de leiding wat meer uitleg over het aankomend kamp. Jullie zijn

welkom om 20u aan het lokaal, om 20u15 starten we met de uitleg en een drankje. Om 21u zal dit

afgelopen zijn maar mogen jullie gerust blijven plakken. 

Zondag 5 juni: : Wat is er beter dan waterspelletjes en een feestje? Een Waterspelfeestje als

laatste activiteit van het jaar natuurlijk, vandaag zullen we met water, waterspelletje, dansen en

muziek veel plezier maken. Neem kleren mee die nat mogen worden, best een badpak of

zwembroek eronder aan en een handdoek. Jullie worden verwacht om 14u aan het lokaal, vergeet

je sjaaltje en vieruurtje niet!

En zo zit het laatste schorretje er alweer op. Maar niet getreurd, voordat het scoutsjaar definitief

ten einde is gaan we eerst nog op kamp! Bekijk de databij 'prikbord'. Verder uitleg over het kamp

volgt via mail.  

Veel liefs, 

Jullie leiding,

Jolan, Denzel, Jade en Justien

Zeehondjes



Zeewelpen

Zondag 3 april: Hopelijk hebben jullie een goed

gevoel voor oriëntatie en hebben jullie een goede

speurneus, want vandaag doen we een

fotozoektocht. We spreken af van 14:00-17:30 aan het

lokaal om onze tocht te beginnen.

Zondag 10 april: wat is rond? Een cirkel! Wat is er

nog rond (en bij de welpen eerder eivormig)? Een

kring! Je raadt het goed, vandaag staat alles in het

thema kring, want we spelen kringspelletjes. Oefen al

maar goed het liedje ‘we maken een kringetje’, want

we spreken af van 14:00-17:30 aan het lokaal.

Zondag 17 april: Vandaag spelen we een groepsspel

met alle andere takken. Het thema is uiteraard, Pasen.

Misschien bracht de paashaas ook wel paaseitjes in

de scouts? We spreken af van 14u-17u30 aan het

lokaal. 

Zondag 24 april: Hopelijk zijn jullie goed bij

de pinken vandaag, want we gaan nog eens

jullie kennis testen. Weet jij hoeveel kleuren er

in de regenboog zitten? Of hoeveel

continenten er op de aarde zijn? Dan is deze

quiz zeker iets voor jou! We spreken opnieuw

af van 14:00-17:30 aan het lokaal.

Zaterdag 30 april: Vandaag houden we na 2

jaar terug opening vaarseizoen! Schrijf je

zeker in en kom mee smullen van de

overheerlijke barbecue. 

Zondag 8 mei: Het is al lang geleden dat we

nog eens in het bosje een echt bosspel hebben

gespeeld en daar komt vandaag verandering

in. Trek je bosschoenen maar aan voor dit spel

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

Zondag 15 mei: Zon, zee en Strand, de

grootste redenen voor toeristen om naar

Oostende komen. Wel, toeristen opgelet, want

vandaag maken WIJ het strand onveilig met

onze strandspelletjes. We spreken af van

14:15-17:15 aan de Drie Gapers.

Yoyoyo welpen, we zijn alweer aangekomen aan

het laatste schorretje van dit scoutsjaar, maar niet

getreurd, want er staan nog super zotte

activiteiten op het programma. We spreken meestal

af aan het lokaal van 14:00-17:30, tenzij anders

vermeld. Het weer wordt warmer dus haal die

scouts t-shirts maar boven en nu jullie weten hoe je

je sjaaltje moet knopen, doe je die best ook nog

steeds aan. Hopelijk hebben jullie er zin in! Wij

alleszins wel. Aanschouw de activiteiten!!



Zeewelpen

Zondag 22 mei: Nu het warmer begint te worden, is het nog eens tijd om ons goed vuil te maken.

Klaar om te ravotten? Kom dan naar het lokaal van 14:00-17:30 voor super toffe heavy games!

Zondag 29 mei: Hijs de zeilen (hopelijk geen) windkracht 10, want vandaag gaan we als echte

zeescouters gaan zeilen, trek je zwemvest aan en kom van 14:15-17:15 naar de loods om een pro

kapitein te worden.

Zaterdag 4 juni: Vandaag is het de laatste activiteit van het scoutsjaar *ween ween*, daarom

spelen we nog een leuk avondspel om het jaar goed af te sluiten. We spreken af van 19:00-21:00 aan

het lokaal. Neem gerust een snoepje mee om te delen met de groep.

Het scoutsjaar is voorbijgevlogen met zo’n toffe welpenbende als jullie. Wij dromen al volop vooruit

naar ons megasupergeweldig kamp, hopelijk jullie ook!

Stevige linker,

Maren, Merel, Heikki en Jasper 



Prikbord
Zeehondjes: 3-7 juli  

Zeewelpen: 1-8 juli

Scheepsmakkers: 4-13 juli 

Zeeverkenners: 5-19 juli 

Kampen

Onze lokalen
Gouwelozestraat 56, 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
30 apri: Opening vaarseizoen

Mei: aperomandjes (precieze data volgt nog)

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

of opmerkingen. 

Fay Tomme 0471/24 05 97

Katrijn Grootaerdt: 0476/82 76 16

Warre Vyncke: 0495320145

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 3 april: Vandaag spelen we allerlei
broekzakspelletjes omdat jullie dit zo graag
doen! Van 14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 10 april: Wij weten natuurlijk al dat
jullie suuuper slim zijn en bijna alles weten,
maar willen dit toch nog eens even testen.
Vandaag spelen een muziekquiz! 14:00-17:30
aan het lokaal.

Zondag 17 april: Vandaag spelen we een

groepsspel met alle andere takken. Het thema

is uiteraard, Pasen. Misschien bracht de

paashaas ook wel paaseitjes in de scouts? We

spreken af van 14u-17u30 aan het lokaal. 

Zondag 24 april:  Wij gaan naar Bruhheee en

spelen hier een stadspel! We spreken af voor

het concertgebouw op het ’t Zand! Van

14.15u-17.15u

Zaterdag 30 april: Vandaag houden we na 2

jaar terug opening vaarseizoen! Schrijf je

zeker in en kom mee smullen van de

overheerlijke barbecue. 

Zondag 8 mei: Nu het wat warmer is , is het

dus ideaal om nog eens heavy games te

spelen zonder te bibberen, brrr. Trek jullie

vuilste kleren aan maar breng ook zeker

reservekledij mee!  We zien elkaar van 14u-

17.30u aan het lokaal.

Zondag 15 mei:Vandaag zullen het water

(on)veilig maken, wij gaan namelijk zeilen,

roeien, of op een surfplank? Het kan allemaal!

Breng jullie waterschoenen en zwemkledij

mee. We spreken af van 14.15u-17.15u aan de

loods/spuikom

Hellowkes onze lieve scheepsmakkers, dit is

alweer het laatste schorretje van het jaar

☹.

Maar niet getreurd er komen vooraleer we

op kamp vetrekken mega toffe activiteiten

aan! We spreken elke zondag af van 14u-

17.30u aan ons lokaal. Vergeet zeker jullie

uniform, 4-uurtje en glimlach niet! 



Zondag 22 mei: Jullie kennen ongetwijfeld wel het spel vlaggenroof! Vandaag spelen het met

een twist, we zien elkaar van 14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 29 mei: Omdat jullie onze vorige wieltjes-dag zoooo tof vonden, doen we dit gewoon

nog eens opnieuw! Breng jullie tofste wieltjes-attribuut mee en veiligheid staat eerst AKA

fluohesje en helm. Afspraak aan het lokaal van 14u-17.30u

Vrijdag 3 juni: Vandaag is het de laatste activiteit van het scoutsjaar, we spreken af aan het

lokaal van 19u-21u voor een gezellig kampvuur!  Brengt gerust iets lekker mee!

Wij missen jullie nu al, hopelijk zien we jullie allemaal terug op ons megafantastisch kamp!

Stevige linker,

Danté, Jens, Warre, Arno en Laure

 

Scheepsmakkers





Wil jij
ook

sponsor
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
DE GROEPSLEIDING VIA

MAIL (ZIE PRIKBORD)



Zeeverkenners

Zondag 3 april: Vandaag houden we voor de

laatste keer allemaal samen winteronderhoud

zodat de boten tiptop in orde zijn voor

zeilcursus. We spreken af van 14u-17u30 aan

de loods.  

Zondag 10 april: Jullie zijn op zeilcursus de

tijd van jullie leven aan het beleven! Geen

activiteit.

 

Zondag 17 april:  Vandaag spelen we een

groepsspel met alle andere takken. Het thema

is uiteraard, Pasen. Misschien bracht de

paashaas ook wel paaseitjes in de scouts? We

spreken af van 14u-17u30 aan het lokaal. 

Zondag 24 april: Vandaag spelen we nog

eens een competitief spel. Trek kleren aan die

vuil mogen worden & eventueel een wit t-shirt

want we trekken in de duinen voor een  goe

potje paintball! Voor welk team zal de

overwinning zijn? Van 14u-17u30 aan

Hangtime

 

Zaterdag 30 april: Vandaag houden we na 2

jaar terug opening vaarseizoen! Schrijf je

zeker in en kom mee smullen van de

overheerlijke barbecue. 

Zondag 8 mei: Vandaag is het tijd om na al

dat werken nog eens effectief te zeilen! En

niet zomaar zeilen, we gaan zeilen in de vorm

van een spel. Be prepared! Afspraak van 14u-

17u30 aan de loods. 

Zaterdag 14 mei: Jaja, daar is hij weer! Het

feest van het jaar! De volgende editie van 7th

heaven vindt vandaag plaats! Maak jullie

klaar om geld in te zamelen voor jullie kamp.

Verdere informatie volgt via mail.  

 

Dag verkenners! We zitten ondertussen al

aan het laatste schorretje... Dit wil natuurlijk

wel zeggen dat jullie fantastisch werk

hebben geleverd voor winteronderhoud en

dat we nu wat meer mogen ontspannen.

Bekijk in dit schorretje vooral goed de info

van activiteit tot activiteit want de locaties

verschillen. Kom  altijd in uniform want wij

zijn echte zeescoutsers. We gaan er een

goeie lap op geven deze laatste weken! Wij

staan alvast te springen! 



Zeeverkenners
Zondag 22 mei: Zonnetje, zeiltje, spuikom? Who is in? Kom allemaal af voor opnieuw een zeilactiviteit

van 14u-17u30 aan de loods.  

Zondag 29 mei: Vandaag roept de leiding 'BELLEN' en jullie 'KAR'! Yesss, we gaan een toertje gaan

doen op de dijk met Go-Carts en spelen vervolgens nog enkele strandspelletjes. We zouden vriendelijk

willen vragen om iets van zakgeld te voorzien. We spreken af om 14u00 aan de Drie Gapers en

vertrekken vanaf daar om 17u30 terug naar huis.  

Zaterdag 25 juni: Als afsluiter voor kamp houden we graag een gezellige barbecue samen en sluiten

af met een gezellig kampvuur. Breng je meest sfeervolle zelf en je eigen vleesjes mee! We spreken af

om 18u aan het lokaal en ronden af rond 22u30. 

Wij kijken super super super hard uit naar ons zomerkamp! Verkenners, dikke merci voor jullie hulp en

inzet doorheen het jaar. We love you, we do! 

 

Een stevige linker en vele knuffels, 

Fay, Aaron, Jolien en Lenno 
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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 .




