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Voorwoord
Welkom iedereen!
Na een ploeterjaar gevuld met corona
en slecht weer, zijn we blij om jullie
allemaal terug te verwelkomen. Ons
nieuw scoutsjaar zit bomvol met leuke
activiteiten en evenementen voor
iedereen!
op 23 oktober is het onze jaarlijkse dia-
avond. Hier kan je nagenieten van de
kampen aan de hand van een hapje
een drankje en natuurlijk de
kampfilmpjes. 

“A scout smiles and

whistles under all

circumstances”

We starten het scoutsjaar niet alleen
met een nieuwe leidingsploeg maar
ook met nieuwe groepsleiding. 
Een nieuw scoutsjaar betekent echter
ook een nieuw jaarthema. Onder het
thema Dromenland in zicht verkennen
wij bossen, duinen en het water op
zoek naar jullie zotste scoutsdroom. 

Stevige linker
Fay, Katrijn en Warre



GROEPSLEIDINGGROEPSLEIDING

Fay Tomme Warre Vyncke

TAKLEIDINGTAKLEIDING

Danté Lagaysse Maren Vyncke
Scheepsmakkers Zeewelpen

Katrijn Grootaerdt

Jolien Forceville 
Zeeverkenners

Jolan Vandervost
Zeehondjes





Zeehondjes

Zondag 9 januari: Vandaag is er nog geen activiteit voor

de zeehondjes. De leiding is druk bezig met de examens.

Zondag 16 januari: Lopen, turnen, boxen, … Het vuur is

aangestoken, de olympische spelen zijn gestart. Vandaag

spelen we de olympische spelen maar in onze scouts

variant natuurlijk . De deelnemers, zeehondjes zijn welkom

aan het lokaal vanaf 14 uur en om 17u30 is onze activiteit

gedaan. Neem gerust een 4-uurtje mee en jullie sjaaltje.

Zondag 23 januari: Vandaag komen een paar

verkenners eens proeven van het leiding zijn. Zij zullen

mee leiding geven vandaag aan jullie. Ze zullen een

activiteit speciaal voor ons in elkaar steken, dat is lief hé .

De activiteit zal doorgaan aan het lokaal van 14u tot

17u30, ben je ook zo benieuwd naar deze topactiviteit?

Kom dan zeker af!

Zondag 30 januari: Ook deze weken komen enkele

verkenners proeven van het leiding zijn. Deze andere

verkenners hebben opnieuw een super toffe activiteit in

petto voor ons. Wij hebben er alvast zin in! Jullie zijn

welkom van 14u-17u30 aan het lokaal. Neem een 4-uurtje

en jullie das mee. Tot dan. 

Zondag 6 februari: Pompoensoep, tomatensoep,

kippesoep, … mmm allemaal verrukkelijk. Kuis maar al jullie

groentjes en vul maar al jullie potten met water, vandaag

spelen we het soepspel! Jullie worden verwacht om 14u aan

het lokaal en mogen naar huis gaan om 17u30, maar dan

moeten jullie eerst nog iets doen.  Aan het einde van de

activiteit zal de zeehondjes leiding lekkere verse soep

verkopen ten voordele van jullie kamp. Aan de voorkant

van het lokaal zal uw deze soep kunnen verkrijgen. 

Zondag 13 februari: Wat is er leuker dan spelen? Springen

en spelen tegelijk natuurlijk! Vandaag gaan we naar

Hangtime, joepie! We spreken af om 14u30 aan de voorkant

van Hangtime en de activiteit is gedaan om 17u. De

zeehondjes kunnen op dezelfde plek terug opgehaald

worden. Vergeet jullie 4-uurtje en jullie sjaaltje niet! 

Zondag 20 januari: HET weekend van 2022 is

aangebroken. We gaan namelijk met heel de groep op

groepsweekend!!! Het wordt een weekend vol ravotten en

plezier. Meer info volgt tijdig via mail en via de

facebookgroep.

Dag liefste zeehondjes!!! Het is 2022 en dat

betekent terug naar de scouts komen en weer

een jaar vol met nieuwe leuke activiteiten,

jippie!! We spreken de zondag af van 14u tot

17u30 aan ons lokaal tenzij het anders vermeld

staat in het schorretje, via mail of op de

facebook pagina. Zorg dat je steeds je sjaaltje

en je vieruurtje bij hebt en natuurlijk het

allerbelangrijkste; je goed humeur en je

enthousiasme. Tot snel!



Zondag 27 februari: Vandaag is het tijd om jezelf als scoutser te bewijzen! Ben je niet bang voor

wat vuil aan je kleren? Dan verwachten we je om 14 uur aan het lokaal want we spelen heavy

games! Het is aangeraden om kleren aan te doen die vuil mogen worden. Wees gerust het zal er

niet over gaan en leuk blijven, maar vuil is ook leuk.

Zondag 6 maart: Vandaag maken we alle speelpleinen in de buurt onveilig met een heuse

speelpleinentocht! Neem gerust een koekje of stuk fruit en een drankje mee want van al dat spelen

krijg je honger! Kom dus zeker af naar ons lokaal van 14u00 tot 17u30!

Zondag 13 maart: : Wat is er beter dan een quiz? Puddingquiz natuurlijk. Het is lekker, super leuk

en je moet je denkkracht gebruiken. Jullie zijn welkom vanaf 14u aan het lokaal en jullie mogen

terug naar huis om 17u30. Neem gerust iets om te drinken mee als 4-uurtje maar niet te veel om te

versnaperen omdat jullie veel pudding kunnen verdienen (en eten ;) ).

Zondag 20 maart: Geen activiteit, jullie leiding is op zeescoutscongres!

Vrijdag 25 maart:  We brengen de cinema tot bij ons! Vanavond spreken we af voor een gezellige

filmavond. Breng een denkentje mee, wij zorgen voor versnaperingen. Afspraak aan het lokaal van

19u00 tot 21u00.

Veel liefs, 

Jullie leiding,

Jolan, Denzel, Jade en Justien

Zeehondjes



Zeewelpen

Zondag 9 januari: Na al dat lekkere eten met kerst

en nieuwjaar, is het tijd om het nieuwe jaar in te

vliegen met een sportieve activiteit. Kan jij goed

lopen, springen, rollen… dan is deze estafette perfect

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

lokaal!

Zondag 16 januari: Ooh nee er is oorlog uitgebroken!!

We hebben jullie hulp nodig om deze te stoppen. Als jij

denkt dat je ons kan helpen, kom dan af van 14:00-

17:30 naar het lokaal voor een heuse paintball battle.

Zondag 23 januari: Omdat we de oudste verkenners

willen klaarstomen voor het leiding zijn, komen ze

deze week al eens een activiteit geven! Wil je zien

welk zot spel ze in petto hebben? Kom dan naar het

lokaal van 14:00- 17:30.

Zondag 30 januari: Ook deze week komen de

verkenners een handje helpen! Wij weten al

dat het een supertof spel zal worden. Kom het

zelf uittesten van 14:00-17:30 aan het lokaal!

Zondag 6 februari: Het is nog eens tijd om

het centrum van Oostende onveilig te maken,

daarom spelen we een fantastisch stadsspel!

We spreken om 14:15 af aan de Petrus en

Paulus kerk en om 17:15 zullen we daar ook

weer staan. Tot dan!

Zaterdag 12 februari: : Ben jij kampioen in

verstoppertje? Heb je geen schrik om in het

donker spelletjes te spelen? Kom dan zeker af

van 19:00-21:00 aan het lokaal voor een cool

avondspel

Zondag 20 februari: HET weekend van 2022

is aangebroken. We gaan namelijk met heel de

groep op groepsweekend!!! Het wordt een

weekend vol ravotten en plezier. Meer info

volgt tijdig via mail en via de facebookgroep.

Heyyyy welpen. Een nieuw jaar betekent een

nieuw schorretje gevuld met

supermegacoolegeweldige activiteiten. Hopelijk

hebben jullie er zin in, want wij alleszins wel.

Meestal worden jullie aan het lokaal verwacht

van 14:00-17:30 tenzij anders vermeld. Vergeet

jullie 4-uurtje niet en doe zeker genoeg warme

kleren aan die vuil mogen worden. Een echte

welp is ook trots op zijn sjaaltje, we vragen dus

om dit altijd aan te hebben. Allez genoeg

gezeverd, hier zijn de *tromgeroffel*

activiteiten!!



Zeewelpen
Zondag 27 februari: Vandaag hebben we jullie vlaggenroof skills nodig. Kan jij de vlag van het

andere team veroveren? Kom dan naar het lokaal van 14:00-17:30.

Zondag 6 maart: Voetbal, trefbal, honkbal, gehaktbal, bal, bal ,bal. Vandaag staat volledig in het

thema ‘bal’. Wie wordt balspel kampioen? Kom het te weten van 14:00-17:30 aan het lokaal

Zondag 13 maart: Kan jij de weg vinden met een kompas? Weet je hoe je een superstevige schorring

moet maken? Ken jij de belangrijkste knopen van een boot? Geen paniek als het antwoord nee is ,

want wij zullen jullie al deze noodzakelijke scouts skills aanleren op deze techniekendag!. Jullie

worden opnieuw van 14:00-17:30 verwacht aan het lokaal!

Zondag 20 maart: Geen activiteit, jullie leiding is op zeescoutscongres!

Zondag 27 maart: Het is alweer de laatste activiteit van dit schorretje *ween ween*, maar niet

getreurd, want vandaag kunnen jullie laten zien wat voor waterratten jullie echt zijn. We gaan

namelijk gaan zwemmen!! Jullie worden om 14:15 verwacht aan het zwembad Brigitte Becue en

mogen daar terug opgehaald worden om 17:15.

Stevige linker,

Maren, Merel, Heikki en Jasper 



Prikbord
Zeehondjes: 3-7 juli  

Zeewelpen: 1-8 juli

Scheepsmakkers: 4-13 juli 

Zeeverkenners: 9-23 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
18-20 februari:Groepsweekend 

16 april: Ontbijtmandjes 

30 april: Opening Vaarseizoen

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 9 januari: Wie Schotland zegt, zegt
Highland Games. Afspraak om 14u-17.30u aan
het lokaal.

Zondag 16 januari: Obstakels en quizzen, niks
leuker dan dat. We zien jullie quizmasters
graag om 14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 23 januari: Scoutstechnieken moeten

vaak worden bijgeschaafd, vandaag is dus

de dag. Van 14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 30 januari:  Vandaag zullen we voor

1 keer een uitzondering maken op het gebruik

van GSM’s tijdens de activiteit. Jullie zullen

Snapchat nodig hebben. We zien elkaar van

14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 6 februari: Vergeet jullie

wandelschoenen niet want we gaan op pad,

tot dan. Van 14u-17.30u aan het lokaal.

Zondag 13 februari: Voor echte speurneuzen

moet de opdracht van vandaag een makkie

zijn, of niet? Afspraak aan het lokaal van 14u-

17.30u

Zondag 20 februari: HET weekend van 2022

is aangebroken. We gaan namelijk met heel de

groep op groepsweekend!!! Het wordt een

weekend vol ravotten en plezier. Meer info

volgt tijdig via mail en via de facebookgroep.

Dag scheepsmakkers,

Wij zijn super blij om het ‘nieuwe jaar’

terug met jullie te mogen starten. We

spreken steeds af van 14u-17.30u aan

het lokaal, tenzij anders vermeld. 

Ps; Let steeds op het correct dragen

van jullie uniform, waar jullie das

verplicht is!



Zondag 27 februari: We verkennen vandaag onze stad via een super mega de max stadsspel.

We spreken af van 14.15u-17.15u aan de kiosk op het Wapenplein te Oostende.

Zondag 6 maart: Plons Plons Plos, we spreken af aan het nieuwe zwembad in Oostende.

Afspraak van 14.15u-17.15u (vergeet jullie zwemkledij niet, zie de nieuwe regels op hun site!)

Zondag 13 maart: We hebben jullie massale hulp nodig, het is namelijk onze financiële actie ten

voordele van ons kamp! Haal jullie beste verkoopskills maar boven.

Zondag 20 maart: Geen activiteit, jullie leiding is op zeescoutscongres!

Zondag 27 maart: Vandaag spelen we samen de landscouts Sint-Jan een heus duinenspel.

Verdere info volgt.

3 dikke kussen,

Danté, Jens, Warre, Arno en Laure

 

Scheepsmakkers





Wil jij
ook

sponsor
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
DE GROEPSLEIDING VIA

MAIL (ZIE PRIKBORD)



Zeeverkenners

Zondag 9 januari: Omdat het eigenlijk nog

voor de laatste dag vakantie is houden we

het vandaag nog wat speels. Speels mag

letterlijk genomen worden want jullie zullen

leren hoe jullie megasupercoole activiteiten

maken. We spreken af van 14u-17u30 aan het

lokaal. 

 

Zondag 16 januari: Hopelijk zijn jullie na de

eerste week school alweer meer in de

werksfeer gekomen want vandaag houden

we de eerste winteronderhoud van het jaar. 

 

Zondag 23 januari: 3de jaars: hopelijk

hebben jullie onthouden hoe je een episch

spel kunt maken want vandaag gaan jullie dit

gaan testen bij de zeehondjes en welpen. Van

13u45-17u30 aan het lokaal. 1ste en 2de jaars:

jullie krijgen het vertrouwen om verder aan

onze bootjes te werken. Van 14u-17u30 aan

de loods.

Zondag 30 januari: Op deze activiteit wordt

hetzelfde als vorige week herhaald. De 3e

jaars wisselen nu van tak waaraan ze leiding

hebben gegeven. Voor 1ste en 2de jaars geldt

hetzelfde.  

Zondag 6 februari: Na al de inspanningen

van voorbije weken zullen we ons even gaan

uitleven in hangtime! We spreken af om 14u15

aan hangtime waar jullie om 17u15 terug

richting huis kunnen vertrekken. 

Zondag 13 februari: Plezier maak je zelf,

zorg dus maar voor volle bak enthousiasme

tijdens winteronderhoud! 

 

Hoi verkenners! Wat zijn we blij om er terug

te kunnen invliegen samen met jullie in dit

nieuwe jaar vol avonturen! We spreken

meestal af aan de loods van 14u-17u30 tenzij

het anders vermeld staat. Als echte scoutser

is het belangrijk om steeds je scoutsdas te

dragen, want daar zijn we fier op. Neem

gerust een 4-uurtje mee want van al dat

harde werk krijg je wel honger. 



Zeeverkenners
Zondag 20 februari: HET weekend van 2022 is aangebroken. We gaan namelijk met heel de groep

op groepsweekend!!! Het wordt een weekend vol ravotten en plezier. Meer info volgt tijdig via mail en

via de facebookgroep.

Zondag 27 februari: Onze boten moeten nog steeds meer opgeknapt worden voor het vaarseizoen

terug start! Opnieuw winteronderhoud van 14u-17u30 aan de loods.  

Zondag 6 maart: Steek je handen maar uit de mouwen voor de volgende winteronderhoud. Breng

een 4-uurtje mee. 

Zondag 13 maart: Vandaag halen we de echte scoutser in onszelf nog eens naar boven die helemaal

niet bang is van vuil worden voor een fantastische portie heavygames. Jullie kunnen waarschijnlijk wel

al raden dat je niet in je mooiste outfit moet komen. We zien jullie tussen de modderplassen ;) Van 14u-

17u30 aan het lokaal. 

Zondag 20 maart:  Geen activiteit, jullie leiding is op zeescoutscongres!

Zondag 27 maart: Als laatste activiteit van het schorretje kan een winteronderhoud natuurlijk niet

ontbreken. We zien jullie aan de loods!  

 

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 .




