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Voorwoord
Hallo iedereen! 
 
Helaas is dit alweer het laatste 
Schorretje van dit scoutsjaar. MAAR we 
hebben wel heel veel leuke activiteiten 
gepland. 
 
Onze zeeverkenners gaan op 
zeilcursus in de paasvakantie om hun 
zeilskills bij te schaven. Op 28 april 
wordt ons vaarseizoen feestelijk 
geopend met een heerlijke BBQ en 
verschillende leuke activiteiten voor 
jong en oud. En dan zijn er natuurlijk 
nog onze wekelijkse activiteiten waar 
onze leidingsploeg vol enthousiasme 
klaarstaat voor jullie. 

"The sport in scouting is to 
find the good in 
everybody and develop 
it ." ~Baden Powell

Wij hebben alvast heel erg genoten  
van dit scoutsjaar. We zijn jullie dan 
ook heel dankbaar voor het 
vertrouwen in onze scouts en zullen er 
volgend jaar met evenveel liefde 
staan! 
 
We zien jullie terug op kamp! 
 
Een stevige linker, 
Katrijn, Elio en Katlijn 
 
 





Zeehondjes

 

 

 

 

 

Zondag 7 april: Vandaag gaan we testen 

wat jullie al geleerd hebben dit scoutsjaar. 

We spelen een actieve, hobbelige quiz! Ook 

benieuwd wie zal winnen? Kom dan zeker af, 

afspraak van 14u00 tot 17u30 aan het lokaal. 

 

Zondag 14 april: Vandaag verkennen we het 

bos nog eens. Weet jij alle leuke plekjes zijn? 

Kom ze tonen aan al je vriendjes aan het 

lokaal van 14u00 tot 17u30. 

 

Zondag 21 april: Joepie het is pasen! Dat 

gaat ook niet opgemerkt voorbij in de scouts, 

we spelen een heus Paasspel. Een vier-uurtje 

zal vandaag niet nodig zijn �� 

 

 

 

 

Zaterdag 27 april: Vandaag komen alle 

Zeescoutsen van Vlaanderen samen om het 

strand op te ruimen. Dit wordt georganiseerd 

door ploeg Zeescouting. De zeehondjes 

spreken af om 13u aan het Greefplein in 

Middelkerke. De activiteit is gedaan om 15u30 

in de buurt van de tramhalte ‘Oostende 

Raversijde’. 

 

Zondag 28 april: Vandaag is onze jaarlijkse 

feestelijke opening van het vaarseizoen. 

 

Zondag 5 mei: Het is lang geleden dat we de 

artiesten in ons naar boven hebben gehaald. 

Wacht niet langer en kom vanmiddag naar 

het lokaal! Afspraak van 14u00 tot 17u30. 

 

Zondag 12 mei: Vandaag bewijzen wij dat 

we echte zeehonden zijn, we gaan zeilen 

joepie! We spreken af om 14u15 aan onze 

loods (sluisplein2) en om 17u15 kunt u uw 

ervaren zeiler alweer oppikken. Vergeet je 

vier-uurtje, sjaaltje en wat reserve kleren 

niet! 

 

 

 

Helaas pindakaas is dit alweer ons 

laatste schorretje ☹! 

Maar niet getreurd want ook deze 

editie staat vol met super mega 

wonderbaarlijke leuke activiteiten. We 

spreken altijd af aan ons lokaal van 

14u00 tot 17u30 tenzij anders vermeld.  

 

 



Zeehondjes

Zondag 19 mei:  Haal jullie vergrootglazen en speurneuzen maar uit. Want vandaag gaan we op 

een heuse speurtocht. Vergeet je vier-uurtje niet want van al dat zoeken krijg je honger. 

 

Zondag 26 mei: De zomervakantie komt er al aan en dan verkennen wij al eens het strand! We 

spreken af om 14u15 aan het zwembad van Oostende en om 17u15 is onze activiteit alweer gedaan. 

  

Zondag 2 juni: Vandaag hebben we een hele grote surprise activiteit voor jullie. Kom naar het 

lokaal van 14u00 tot 17u30 om het te ontdekken. Doe een zwembroek/badpak/bikini aan, neem 

reserve kleren mee en natuurlijk een vier-uurtje. 

 

Zaterdag 8 juni: Om ons scoutsjaar in schoonheid af te sluiten maken wij een mooi kampvuur. (Bij 

slecht weer houden we een pyjamafeest, hou Facebook in de gaten ��) We spreken af aan het 

lokaal van 19u00 tot 21u00. 

 

Het zit er alweer op voor dit scoutsjaar 

Hopelijk tot op kamp! 

Zonnige groetjes 

Katrijn, Elio, Jens, Danté, Denzel, Julie, Nicky 

 

 

 

 

 







Zeewelpen

 

Zondag 7 april:  Wie is de snelste welp? Of 

ben jij de sterkste? Dit komen we vandaag te 

weten! Kom mee doen met de battle aan het 

lokaal van 14u tot 17u30.  

 

Zondag 14 april: We gaan nog eens kijken 

hoe het zit met jullie scoutstechnieken. Van 

14u tot 17u30 aan het lokaal. Tot straks! 

 

Zondag 21 april: Vandaag gaan wij 

zwemmen, JOEPIE!! We spreken af aan het 

stedelijk zwembad van oostende om 14u15. Na 

al die waterpret mogen jullie hier terug 

opgehaald worden om 17u15. Vergeet je 

zwemgerief niet!   

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 april: Vandaag komen alle 

Zeescoutsen van Vlaanderen samen om het 

strand op te ruimen. Dit wordt georganiseerd 

door ploeg Zeescouting. De zeewelpen 

spreken af om 13u aan het Greefplein in 

Middelkerke. De activiteit is gedaan om 15u30 

in de buurt van de tramhalte ‘Oostende 

Raversijde’. 

 

Zondag 28 april: Vandaag is onze jaarlijkse 

feestelijke opening van het vaarseizoen. 

 

Zondag 5 mei: We zullen een super cooool 

spel spelen in het bos. Wil je weten welke?? 

Kom dan naar het lokaal van 14u tot 17u30.  

 

Zondag 12 mei: Klaar voor een spetterende 

dag? Hijs de zeilen dan maar en zet koers 

richting de loods want we spreken daar af om 

14u15 om jullie zeiltalent naar boven te halen! 

Vergeet je uniform en vieruurtje niet. Om 

17u15 mogen jullie hier terug opgehaald 

worden. 

 

 

 

We zijn alweer aan het laatste 

schorretje gekomen. Maaar niet 

getreurd. Dat betekend dat het kamp 

dichter bijkomt, JOEPIE!! We spreken 

elke zondag af aan het lokaal van 14u 

tot 17u30, tenzij dit anders vermeld 

staat. In dit schorretje gaan we veel 

op verplaatsing,  



Zeewelpen
Zondag 19 mei: Knorrr knorrr, meeeeh, I-AAAAH!! Waar zouden we naar toe gaan? Jaaa, we gaan 

naar de kinderboerderij! We spreken af om 14u15 aan de kinderboerderij: De Lange Schuur. Jullie 

kunnen hier weer opgepikt worden om 17u15. Vergeet je uniform en vieruurtje niet! 

 

Zondag 26 mei: We gaan samen naar Oostende voor Anker vandaag! We zullen op de boot De 

Kogge naar een superrrrr cooooooll spannend verhaal luisteren. We spreken af aan het zwembad 

van Oostende om 14u15 en om 17u15 kan je hier ook je kapoen ophalen. Vergeet zeker je uniform niet! 

 

Zaterdag 1 juni: Het is al onze laatste activiteit! We gaan gezellig aan het lokaal leuke 

gezelschapsspelletjes spelen. Aarzel niet om zelf ook een spel mee te nemen. We spreken hier af om 

19u en jullie mogen hier terug opgehaald worden om 21u30. Tot straaaaks  

 

Zondag 9 juni: Geen activiteit, jullie leiding heeft examens.  

 

Heel veel dikke knuffels!                                                                                                                           

         Lisa, Lenno, Jolien, Arno, Jarno en Fay 

 

 

 



Prikbord
 

Zeehondjes: 1-5 juli 

Zeewelpen: 2-9 juli 

Scheepsmakkers: 4-15 juli 

Zeeverkenners: 4-18 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
15-21 april: zeilcursus    

28 april: Opening Vaarseizoen 

Juli: kampen 

21 september: startdag volgend scoutsjaar 

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

of opmerkingen. 

Katlijn Forceville: 0476/02 88 10 

Elio Dereymaeker:0471/38 13 23 

Katrijn Grootaerdt: 0476/82 76 16 

 

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 



Wil jij 
ook 

sponsor 
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
LIES VIA MAIL (ZIE 

PRIKBORD) 



Scheepsmakkers

Zondag 7 april: Deze middag spelen we een 

leuke en actieve activiteit, ben je benieuwd 

wat het is? Kom dan naar het lokaal van 14u 

tot 17u30!  

 

Zondag 14 april: Wie is wie? Wie is de 

burgemeester van Oostende? Wat is de 

hoofdstad van Nigeria? Kom dit alles en 

andere nuttige weetjes te komen tijdens onze 

superleuke quiz. Van 14u tot 17u30 aan het 

lokaal. 

 

Zondag 21 april: Vandaag gaan we op pad 

om centjes in te zamelen voor ons zomerkamp, 

we doen dit door een financiële actie! Terug 

van 14u tot 17u30 aant lokaal! 

 

 

 

ZATERDAG 27 APRIL: Vandaag komen alle 

Zeescoutsen van Vlaanderen samen om het 

strand op te ruimen. Dit wordt georganiseerd 

door ploeg Zeescouting. De scheepsmakkers 

spreken af om 12u45 aan het Bosjoenk. De 

activiteit is gedaan om 15u30 in de buurt van 

de tramhalte ‘Oostende Raversijde’. 

 

Zondag 28 april: Vandaag is onze jaarlijkse 

feestelijke opening van het vaarseizoen. 

 

Zondag 5 mei: Als echte zeescouts gaat er 

natuurlijk geen jaar voorbij waarbij we niet op 

het water zitten dus gaan we vanmiddag 

zeilen! Afspraak aan de loods, van 14u tot 

17u30 en vergeet zeker geen reservekledij! 

 

Zondag 12 mei: Plons plons plonssssss. Wat 

doen we vandaag? ZWEMMEN! Maak je borst 

maar al nat, want we gaan een ganse middag 

plonzen in het stedelijk zwembad in Oostende. 

Neem allemaal je zwemkledij mee en 3 euro in 

een gesloten envelop met je naam op. 

Afspraak om 14u15 tot 17u aan het zwembad 

van Oostende. 

 

 

 

Hallo lieve Scheepsmakkers! In het 

laatste Schorretje van dit jaar zullen 

we terug knotsgekke activiteiten 

organiseren, we spreken meestal af 

aan het lokaal van 14u tot 17u30, 

vergeet zeker je sjaaltje en 4-uurtje 

niet! 

 



Scheepsmakkers
Zondag 19 mei: Een sloddervos heeft ons speelterrein slordig achtergelaten, het is aan ons om 

hierin verandering in te brengen, van 14u tot 17u30 aan het lokaal, vergeet je 4-uurtje niet! 

 

Zondag 26 mei: Met het kamp in het vooruitzicht zullen we eens onze handen uit de mouwen 

steken, haal maar al je charmes boven, want vandaag doen we een grootse snoepverkoop!! 

Kom met zoveel mogelijk, we kunnen iedereen gebruiken! Van 14u tot 17u30 aan het lokaal. 

 

Zondag 2 juni: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Misschien wel, misschien ook niet, we 

trekken nog eens het bos in! Van 14u tot 17u30 aan het lokaal.  

 

Zondag 9 juni: Hopelijk schijnt de zon en is er een lekker zeebriesje, want vandaag gaan we 

naar het strand!! Breng zeker je zwemgrief en misschien zonnecrème mee, wij voorzien ons 

enthousiasme. We spreken af om 14u15 aan het zwembad en om 17u15 mogen jullie beschikken, 

tot dan! 

 

Dikke zoenen van jullie kapoenen, 

Tim, Jonas, Warre, Aaron, Lucas en Sidney 

 

 





Zeeverkenners

Zondag 7 april: Vandaag gaan we onze 

lieftallige bootjes in het water leggen. We 

spreken af aan de loods van 14u tot 17u30 

 

Zondag 14 april: Morgen start zeilcursus, 

daarom is er vandaag geen activiteit. We zien 

jullie allemaal morgen fris en monter aan de 

Snekke. Verdere info vind je in de mail en het 

boekje. 

 

 

 

 

Zondag 21 april: We zijn op zeilcursus!!  

 

Zaterdag 27 april: Opgelet ZATERDAG. 

Vandaag wordt er een hele coole activiteit 

georganiseerd vanuit de ploeg Zeescouting. Maar 

morgen is het ook ons Opening Vaarseizoen. 

Eigenlijk moeten we de hele dag opzet doen voor 

het OV. Om aan beide te kunnen meedoen 

hebben we het volgende idee: zaterdag om 9 uur 

zouden we willen vragen aan jullie om te komen 

mee helpen met de opzet van het OV samen met 

ons, de leiding. Door jullie extra handen kunnen 

we tijd vrij maken om met jullie +- twee uur naar 

de stranddag van de ploeg te gaan. Er zullen op 

die stranddag heel veel scoutsen naar Oostende 

komen om samen een groepsspel te spelen en het 

strand op te ruimen. De zeeverkenners spreken af 

om 12u45 aan het Bosjoenk ( na opzet OV dus).De 

activiteit is gedaan om 15u30 in de buurt van de 

tramhalte ‘Oostende Raversijde’.+ het is Heleen 

haar verjaardag JIPPIE. 

 

Zondag 28 april: Vandaag is het Opening 

Vaarseizoen. Er zal ook en vlottentocht plaats 

vinden. Misschien kunnen jullie een paar teams 

vormen en deelnemen aan de wedstrijd. Zorg wel 

voor een wetsuit want het zal nog wat frisjes zijn! 

 

Bollieees! 

We zijn alweer bij het laatste 

Schorretje terecht gekomen. Maar dat 

wilt ook wel zeggen dat het kamp 

steeds dichterbij komt! Er staan hele 

drukke maanden vol plezier voor de 

deur. Opnieuw de logica zoals altijd: 

activiteit loopt van 14u tot 17u30, 

tenzij anders vermeldt. Zorg er ook 

voor dat jullie mooi in uniform zijn en 

een herbruikbare drinkfles mee 

hebben. Opgelet, het is af en toe op 

zaterdag activiteit, zet dit zeker 

duidelijk in je agenda.  



Zeeverkenners

Weekend 3-4-5 mei: We zijn op Blauwe Wimpel! Meer info hierover volgt nog. Aan allen die 

aanwezig zijn: Proficiat. Aan allen die naar Parijs zijn: Ook proficiat!  

 

Zondag 12 mei: We halen onze zeilskills nog eens boven, kwestie van het niet te verleren hé. Allemaal 

@loods om 14 u ofcourseee. Smeer je maar in + zonnebril mee, we hebben goed weer besteld 

 

Zondag 19 mei: ZEILEN ZEILEN EN NOG ES ZEILEN, het zal wel zijn. Hoe beter je het kan, hoe leuker 

het wordt. En als we een beetje chance hebben begint het nu mooi weer te worden. Zonnebril en 

zonnecrème zijn een must. 

 

ZATERDAG 25 mei: Vanavond gaan we op het gemakje de avond doorbrengen, wat we precies 

gaan doen is nog een verrassing! We verwachten jullie om 20 uur aan het lokaal, om 22 uur mogen 

jullie naar je bedje.  

 

ZATERDAG 1 juni: We spreken af om 20 uur aan het lokaal, waar de avond ons brengt zullen jullie 

dan wel zien. Opnieuw mogen jullie huiswaarts keren om 22 uur.  

 

Zondag 9 juni en 16 juni: Geen activiteit. Zowel de leiding als jullie zitten te zwoegen achter hun 

bureau. Veel succes allemaal!  

 

ZATERDAG 22 juni: Om het scoutsjaar en de examens mooi af te sluiten, organiseren we een lekkere 

BBQ. Een zomer starten zonder BBQ is als paardrijden zonder paard. Om 11 uur @ lokaal voor den 

apero! Verdere info volgt. 

 

Veel dikke kusjes (of is dat cringe?) van jullie favoriete leiding, 

Mama Soso, Tante Katje en zustre Hellen xxxxxx 

 



FOTOMUUR



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 .  




