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Voorwoord
Hallo iedereen! 

We zijn alweer in het laatste 
schorretje van dit scoutsjaar 
beland. De zon zal hopelijk al eens 
komen piepen op onze activiteiten. 

Eind april nodigen we jullie allemaal 
uit op ons opening van het 
vaarseizoen. Het is een extra 
feestelijke editie dit jaar want er is 
een nieuwe boot bij die gedoopt zal 
worden! Schrijf je zeker in om mee 
te komen smullen. 
Ook de kampen komen heel snel 
dichtbij, en dat is zoals steeds een 
echte aanrader!  

A scout smiles and whistles 
under all circumstances

Ten slotte komt ook het einde van 
onze groepsleidingstermijn eraan, 
in juli geven wij de fakkel door aan 
een nieuw groepsleidingsteam. 
Nemo en Lies willen jullie graag 
bedanken voor al het vertrouwen 
en enthousiasme dat wij hebben 
mogen ervaren tijdens de voorbije 
drie jaar. Wij hebben enorm veel 
bijgeleerd en zijn heel trots op wat 
een mooie groep Zeescouts De 
Schorre is. Maar nu zullen we nog 
genieten van onze laatste maanden 
aan het roer! 

Een stevige linker, 
Nemo, Lies en Katlijn 







Zeehondjes

Zondag 8 april: Vorige week was het Pasen. 

Daarom spelen we vandaag een heus 

paasbosspel! we spreken af aan het lokaal 

van 14u00 tot 17u30. 

Zondag 15 april: Kennen jullie nog de 

speelpleinen uit de buurt? We zullen die 

vandaag nog eens gaan ontdekken. Vergeet 

je vier-uurtje niet want van al dat spelen krijg 

je honger!  

Zondag 22 april: Wil je bewijzen dat je een 

echte zeescout bent? Kom dan mee onze 

levensgrote zeeslag spelen. Afspraak aan het 

lokaal van 14u00 tot 17u30. 

Zondag 29 april: Vandaag is ons jaarlijks  

Opening Vaarseizoen. Meer info in dit 

schorretje 

Zondag 6 mei: Vandaag kunnen jullie tonen 

welke zeiltalenten jullie bezitten. We spreken 

af aan onze loods, sluisvlietplein 2. De 

activiteit start 14u15 en je kan je zeespruit 

ophalen om 17u15. 

Zondag 13 mei: Omdat het vandaag 

moederdag is zullen we iets mooi voor mama 

maken. Breng je creativiteit en je vier-uurtje 

mee naar het lokaal! 

Zondag 20 mei: Wie kan het meeste straten 

kopen? Wie bouwt er de meeste hotels? Kom 

naar het lokaal van 14u00 tot 17u30 en we 

zullen het zien. 

Dag liefste zeehondjes, dit is alweer 

ons laatste schorretje ☹ 

Maar niet getreurd want ook deze 

editie staat vol met super leuke 

activiteiten. We spreken altijd af aan 

ons lokaal van 14u00 tot 17u30 tenzij 

anders vermeld. Breng altijd je sjaaltje 

en  gezond vier-uurtje mee. Wij 

hebben er alvast superveel zin in! 



Zeehondjes

Zondag 27 mei: Vandaag gaan we naar het strand! wij spreken af aan het stedelijk zwembad van 

Oostende om 14u15 en jullie kunnen jullie spruit weer ophalen om 17u15. 

Zondag 3 juni: Vandaag testen we jullie kennis van alle scoutsspelletjes. Denk jij dat je ze allemaal 

kent, kom je dan bewijzen. afspraak aan het lokaal van 14u00 tot 17u30 

Zaterdag 9 juni: Vanavond organiseren wij een filmavond, joepie! Jullie mogen allemaal een 

dekentje meenemen om onder te liggen.  Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Wij spreken af 

aan het lokaal om 19u00 en jullie kunnen jullie mogen de spruit weer ophalen om 21u00. 

Zondag 17 juni: geen activiteit, jullie leiding heeft examens. Tot op kamp! 

Zonnige groetjes, 

Jullie favoriete leiding 

Katrijn, Marion, Maxime, 

Sidney, Amber, Jens 







Zeewelpen

Zondag 8 april: We weten het, het is 

vakantie! Maar we hebben gehoord van 

jullie mama’s en papa’s dat jullie je 

superhard vervelen??? Daarom dachten wij, 

het is tijd voor een goed bosspel. Twee 

groepen nemen het tegen elkaar op en 

strijden om de vlag! Kom mee doen met 

onze battle @ lokaal van 14u tot 17u30.  

Zondag 15 april: Jullie hebben het al 

verschillende keren zelf gemerkt, in de beek 

achter ons lokaal ligt er heel vaak afval. 

Mensen gooien dat zomaar in de natuur, en 

wij vinden dat echt echt echt niet leuk �. 

Daarom organiseren we vandaag een 

opkuisdag, we zullen er voor zorgen dat  ‘t 

Bosje opnieuw een beetje properder is. Heb 

je zin om de handen uit de mouwen te 

steken? Kom maar af! @ lokaal van 14u tot 

17u30. 

Zondag 22 april: Vandaag doen we een 

zoektocht, en niet zomaaaaaar één. Het 

wordt een hele speciale, benieuwd wat dat 

betekent? Van 14u tot 17u30 @lokaal! 

Zondag 29 april: Vandaag is het ons jaarlijks 

Opening Vaarseizoen. Meer info vind je dit 

schorretje. 

Zaterdag 5 mei: Onze vrienden van de 

scouts van Zeebrugge organiseren iets 

supercools: een hele straat vol met spelletjes 

en springkastelen! WIE WIL DAT NU 

MISSEN?? Wanneer we vertrekken en waar 

we afspreken laten we jullie nog weten! Zorg 

ervoor dat je zeker in uniform bent. OPGELET: 

deze activiteit valt op een zaterdag. 

Zondag 13 mei: Knorrr knorrr, meeeeh, I- 

AAAAH!! Drie keer raden waar wij vandaag 

naar toe gaan? Jaaa jaaa: de kinderboerderij! 

We spreken af om 14u15 aan de 

kinderboerderij De Lange Schuur. Jullie 

kunnen daar weer opgepikt worden om 17u15. 

Vergeet je uniform en vieruurtje niet! 

Bonjour, Helloo Helloo, Guten Tag! Hier 

zijn we weer kleine sloebers. We 

hebben een hele reeks nieuwe 

avonturen voor jullie in petto, wij 

beloven het jullie -> het wordt de max. 

We verwachten jullie met de das rond 

de hals en een vieruurtje lekker sappig 

en mals! 



Zeewelpen
Zondag 20 mei: De varkentjes doen het graag, de leiding doet het graag en jullie doen het ook 

graag. RARARA… spelen in de modder natuurlijk! Zorg dat je zéker kleren aan hebt die vuil mogen 

worden en eventueel reserve kledij. @ lokaal van 14u tot 17u30. 

Zondag 27 mei: Het is ondertussen al weer een tijdje geleden dat we geknutseld hebben, doe jullie 

schort aan want vandaag gaan we nog eens goed kliederen met verf en klei! We spreken zoals 

gewoonlijk af aan het lokaal om 14u en om 17u30 mogen jullie terug naar huis. Vergeet je vieruurtje 

niet! 

Zondag 3 juni: Wat we vandaag gaan doen is een grote verrassing! Het hangt eigenlijk allemaal een 

beetje af van ’t zonneke… Hoelaat en waar we afspreken laten we jullie nog weten. Zorg er zeker 

voor dat je in uniform bent en dat je een vieruurtje mee hebt! 

Zondag 10 juni: Laten we hopen dat het vandaag een snikhete dag is! Want we spelen een groot 

waterbalonnetjesraketspetterspel! Wat dat dat zou kunnen betekenen?? Als het weer tegenvalt, 

zullen we wel iets spelen dat minstens even leuk is. Vergeet jullie uniform en vieruurtje niet! En bij 

snikhete temperaturen breng dan zeker je zwembroekje, badpakje, badmutsje, zwembrilletje, 

boeitjes, zwemvliezen, badjes, snorkel mee. @lokaal 14u-17u30. 

Dikke zoenen aan jullie allemaal! (jipieeee) 

Lisa, Jonas, Lenno, Warre, Lucas, Jarno en Heleen 



Prikbord
Zeehondjes: 6-11 juli / De Pannnenhoeve 

Zeewelpen: 4-11 juli / De Pannenhoeve 

Scheepsmakkers: 6 - 16 juli / De Kluis 

Zeeverkenners: 4 - 19 juli / Zeilkamp 

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

29 april: Opening Vaarseizoen 

6-13 april: Zeilcursus Zeeverkenners 

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

of opmerkingen. 

Lies Grootaerdt: 0479/797766 

Katlijn Forceville: 0476/028810 

Nemo Neyrinck: 0471/307273 

E-mail: lies.grootaerdt@hotmail.com 

Groepsleiding

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

gebruiken voor inkleding of van praktische zaken.  

In onze bar gaat elke tweede zondag van de maand de 'open bar' door, 

dan ben je van harte welkom om vanaf 16:30 uur iets te komen drinken. 

Willem Boone (ook materiaalmeester): 0476/013631 

Maarten Wyntin (ook verantwoordelijke boten): 0498/161245





Wil jij 
ook 

sponsor 
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
LIES VIA MAIL (ZIE 

PRIKBORD) 



Scheepsmakkers

Zondag 8 april: Vandaag houden we een 

gezellige spelletjes namiddag. Breng allemaal 

je favoriete gezelschapsspel mee (liefst met 

jullie naam erop). We verwachten jullie aan 

het lokaal van 14u tot 17u30 en dan spelen we 

erop los. 

Zondag 15 april: Wie houdt van trampoline 

springen? Want dat is wat we gaan doen 

vandaag! Verdere info zullen we nog sturen 

per mail. 

Zondag 22 april: Vandaag doen we een 

frietenbak om wat centjes bijeen te rapen ten 

voordele van ons zomerkamp. Hopelijk kunnen 

jullie goed frietjes snijden. We verwachten 

jullie allemaal aan het lokaal om 14u, om 17u30 

zal ons frietkraam klaar staan en mogen jullie 

ouders om jullie komen en ondertussen een 

frietje eten. Breng ook allemaal een 

aardappelmesje en eventueel een frietsnijder 

mee. 

Zondag 29 april: Vandaag is ons jaarlijks 

Opening Vaarseizoen. Meer info in dit 

schorretje. 

Zondag 6 mei: Het vaarseizoen is terug 

begonnen en daarom gaan we nog eens 

bewijzen dat we echte Zeescouts zijn. We 

gaan zeilen aan de loods (sluisplein 2) van 

14u15 tot 17u15. Zorg dat je dik genoeg 

gekleed bent en neem best ook reserve kleren 

mee. 

Zondag 13 mei: Wie weet wat een 

woudloperskeuken is? Kom het ons vertellen 

aan het lokaal van 14u tot 17u30. 

Dag lieve scheepies, 

Dit is jammer genoeg het laatste 

schorretje maar niet getreurd het 

kamp komt eraan! We hebben nu nog 

een aantal super leuke activiteiten 

voor jullie klaarstaan waar we jullie 

met je uniform en sjaaltje verwachten. 

Wij hebben er alvast zin in. Hopelijk 

jullie ook. 



Scheepsmakkers

Zondag 20 mei: Hebben jullie grote honger? Wij hopen van wel want vandaag is het BBQ tijd! 

Samen met jullie gaan we heerlijk smullen en daarna ons nog wat voorbereiden op het kamp door de 

tent nog eens op te zetten en wat te sjorren. We verwachten jullie aan het lokaal van 11u tot 17u30. 

Zondag 27 mei: Omdat we nog eens willen testen hoe slim jullie zijn ( maar stiekem weten we dat al 

natuurlijk) doen we vandaag een quiz. Benieuwd over wat het zal gaan? Kom dan zeker af naar het 

lokaal van 14u00 tot 17u30. 

Zondag 3 juni: Vandaag gaan we op een speciale manier een speelpleinentocht doen. Jullie worden 

verwacht aan het lokaal om 14u en om 17u30 mogen jullie al terug naar huis. 

Zaterdag 9 juni: We gaan een film kijken vandaag om jullie examenstress een beetje te 

verminderen. We verwachten jullie van 19u tot 21u aan het lokaal. 

Zondag 17 juni: Geen activiteit. Succes met jullie examens! 

Heel veel liefde en tot op kamp! 

Elio, Bram, Nicolae, Tim en Katlijn 





FOTOMUUR



Zeeverkenners

Zondag 8 april: Geen activiteit, we zijn op 

zeilcursus 

Zondag 15 april: We komen nog even op 

onze positieven na een spetterende zeilweek, 

geen activiteit! 

Zondag 22 april: Uit ervaring weten we dat 

jullie allemaal heel goed kunnen koken, 

daarom organiseren we vandaag een 

kookactiviteit. De groepen komen op 

facebook dus bekijk zeker bij wie jullie zitten! 

Denk samen al eens na over wat jullie willen 

maken (uiteraard verwachten wij een 3 

gangen menu). 

Zondag 29 april: Vandaag is ons jaarlijks 

Opening Vaarseizoen. Meer info vinden jullie 

terug in het schorretje! Wij kijken er alvast 

naar uit 

Zaterdag 5 mei: Vanavond is het eindelijk 

zover, onze jaarlijkse 7th heaven fuif 

“PATSEREDITIE”. Dit is jullie fuif voor jullie 

kamp dus we verwachten dat iedereen zijn 

steentje bijdraagt! Meer info over de opzet 

volgt op facebook en via mail. Hou zeker ook 

zondag 6 mei vrij want dan kuisen we 

allemaal samen het lokaal op! 

Zaterdag 12 mei: Om nog wat te bekomen 

van vorige week houden we het deze 

zaterdagavond wat rustig. Kom van 20u00 

tot 22u00 naar het lokaal om te zien wat de 

leiding bekokstoofd heeft voor jullie. 

Zondag 20 mei: Zeil je voor het eerst dan sla 

je een flater! Dat zal al niet meer het geval 

zijn aangezien dat jullie mad zeilskills hebben 

na zeilcursus. We wijden het nieuwe zeil 

seizoen in met een stevig zeiltje op onze 

eigenste spuikom. Jullie worden verwacht van 

14u-17u30 @ loods. Ahoy! 

Liefste Zeeverkenners, 

We zijn alweer aangekomen aan het 

laatste ( en dan ook het beste) 

schorretje… *sadface*… We geven er 

nog een lap op voor we allemaal 

samen op kamp vertrekken deze 

zomer. We verwachten dat jullie altijd 

stipt op tijd naar de activiteiten komen 

in uniform (sjaaltje is verplicht). Een 

koekje en een drankje (voor jullie 

leiding) is ook altijd welkom :-)! 



Zeeverkenners

Zondag 27 mei: Yesssss twee keer zeilen na 

mekaar ofwa? We slaan helaas het laatste 

zeiltje van dit schorretje op deze mooie 

zondagmiddag. Een muziekje in het zonnetje 

op de boot. Meer hebben we niet nodig. Van 

14-17u30 aan Koh-I-Noor (aka de loods). 

Zondag 3 juni: Vanavond organiseren we 

een heuse openlucht cinema! We kijken een 

vette film onder de sterren. Doe een dekentje 

en een chipje mee. Van 20u tot 22u aan het 

lokaal. 

Zondag 10 juni: Helaas pindakaas examens 

voor jullie én voor ons! Geen activiteit dus ☹ 

We branden een kaarsje voor jullie! 

Zondag 17 juni: Nog steeds examens, geen 

activiteit. 

Donderdag 28 juni : Knisper, knisper wat 

horen we daar? Een knetterende bbq! Naar 

jaarlijkse traditie sluiten we het scoutsjaar in 

schoonheid af met een 

superdeluxedemaxplezant vlees festijn. 

Bakken en braden in de zon! Meer info volgt 

nog! 

Dat was het alweer! Nu dien je je  enkel nog 

mentaal en fysiek voor te bereiden voor ons 

kamp. Tot dan! 

Stevige linker, 

Jullie allerliefste, favoriete, geweldige, mooie, 

sympathieke, intelligente, flamboyante 

topleiding! 

Klaas, Sofie, Thea, Tine 



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 rechtvaardige were ld .  






