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Voorwoord
Hallo iedereen! 
 
Met onze fenomenale leidingsploeg 
willen we jullie  graag een fantastisch 
2019 wensen. Ook dit schorretje 
hebben we leuke activiteiten voor jullie 
klaarstaan. 
 
Op 8 februari vertrekken we met z'n 
allen op groepsweekend naar de 
Warande in Kortrijk. Hier leeft iedereen 
zich nog eens samen uit, oud en jong. 
Ook Valentijn vieren we in dit 
schorretje met onze jaarlijkse 
ontbijtmanden op 17 februari. Deze kan 
je bestellen vanaf 7 januari op onze 
website.  
 
"But the real way to get 
happiness is by giving out 
happiness to other 
people." ~Baden Powell

Elk jaar hebben we een jaarthema dat 
we gebruiken op allerlei verschillende 
manieren waaronder als kreet om de 
activiteiten af te sluiten. Dit jaar is dit 
‘minder is meer’. We zullen in 2019 dan 
ook proberen dit thema  te gebruiken 
om de wereld een klein beetje mooier 
te maken.   
 
We hopen dat jullie dit jaar een 
prachtig jaar tegemoet gaan. 
 
Een stevige linker, 
Katrijn, Elio en Katlijn 
 
 





Zeehondjes

 

 

 

 

 

Zondag 6 januari: Joepie het is terug scouts! 

Hoe vieren we dit beter dan met een echt 

bosspel. We spelen vandaag het superhelden 

bosspel aan het lokaal van 14u00 tot 17u30. 

Kom in je superhelden kostuum en vergeet je 

vier-uurtje niet!  

 

Zondag 13 januari: Vandaag maken we zelf 

heel wat mooie dingen, we gaan knutselen! 

Breng jezelf, je creativiteit en je vier-uurtje 

mee. Om 14u aan het lokaal. 

 

Zondag 20 januari: Hoe goed kennen jullie 

het bosje al? ken je alle leuke geheime 

plekjes? Kom je vandaag bewijzen, aan het 

lokaal van 14u00 tot 17u30. 

 

 

 

Zondag 27 januari: Hebben jullie een 

speurneus? Ben jij een echte detective? Ga 

dan zeker mee op onze supertoffe zoektocht. 

Breng een vier-uurtje mee, want van al dat 

zoeken krijg je honger. 

 

Zondag 3 februari: Was het hier naar links, 

of toch naar rechts? Ohneee de muur 

verschuift! Je hebt het juist geraden we 

spelen het betoverend bosjesspel. Ook zo 

benieuwd? kom dan zeker naar het lokaal van 

14u00 tot 17u30. 

 

Zondag 10 februari: Wij zijn op 

groepsweekend. Verdere info staat in dit 

schorretje. 

 

Zondag 17 februari: Geen activiteit. Je kan 

lekker smullen van onze Valentijns 

ontbijtmandjes.  

 

Zondag 24 februari: Vandaag maken we 

ons eens lekker vuil. Je raadde het al, we 

spelen heavy games. Breng reserve kleren 

mee en kleren die vuil mogen worden. We 

ravotten erop los van 14u00 tot 17u30. 

 

Joepie de poepie er is terug scouts! Na 

al die feesten en cadeautjes vliegen 

we er terug goed in! Ook dit schorretje 

hebben we weer een heleboel leuke 

activiteiten gepland �� Hopelijk ben jij 

ook van de partij! 

 



Zeehondjes

Zondag 3 maart: Plons plons plons, jooohoo vandaag gaan wij zwemmen! Wij spreken af aan HET 

STEDELIJKE ZWEMBAD VAN OOSTENDE om 14u15. Na al die waterpret kan je jouw spruit weer 

ophalen om 17u15. 

 

Zondag 10 maart: Vandaag mogen jullie het opnemen tegen de leiding! Kom jezelf bewijzen aan 

het lokaal, vergeet je vier-uurtje niet mee te brengen. 

   

Zondag 17 maart: Als een echte zeescout spelen we vandaag een heuse zeeslag. Kom naar het 

lokaal met al je tactische ideeën en een vier-uurtje natuurlijk. Afspraak van 14u00 tot 17u30. 

  

Zondag 24 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.  

 

Zondag 31 maart: Om dit leuke schorretje af te sluiten spelen we vandaag nog eens een heel leuk 

bosspel. Ook deze keer spreken we af aan het lokaal van 14u00 tot 17u30. 

 

Allee zeg de tijd gaat zo snel als je veel plezier hebt. Maar niet getreurd, gelukkig komt er nog een 

schorretje aan!  

 

Kusjes van de allerliefste leiding �� 

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

 

 

 

 







Zeewelpen

 

Zondag 6 januari: Onze eerste activiteit in 

het nieuwe jaar! Heb je al altijd eens een 

super cool kamp willen bouwen? Dan is dit je 

kans! Tot dan?  

 

Zondag 13 januari: We gaan vandaag nog 

eens knutselen. Daarnaast gaan we ook een 

fotoreportage  maken waarvoor jullie 

verkleedkledij moeten 

aanhebben/meehebben. Je kan kiezen tussen 

de thema’s: piraten, Egypte, oermensen of 

vikings. Als je afkomt zal je zien wat we hier 

mee zullen doen (verkleedkledij zal zeker niet 

kapot geknipt worden of vuil gemaakt 

worden). We zien elkaar in het lokaal!   

 

 

 

 

 

Zondag 20 januari: We gaan 

naar……….Hangtime!! We spreken af aan 

Hangtime om 14u15 en jullie mogen terug 

opgehaald worden om 17u15. Gelieve €5 mee 

te nemen. Tot dan!  

 

Zondag 27 januari: Hoeveel poten heeft een 

spin? 6 of 8? Vandaag nemen jullie deel aan 

de welpenquiz! Kom jezelf bewijzen en we 

zullen eens zien hoe goed jullie opletten in de 

klas! 

 

Zondag 3 februari: Het is nog eens tijd voor 

een echt bosspel! Maar durf jij wel op 

ontdekking gaan in het bos als Shere Khan 

hier ook ergens rondloopt? Hopelijk zijn Baloo 

de beer en Bagheera de panter er om ons te 

beschermen! Kom jij mee naar de jungle??  

 

Zondag 10 februari: Wij zijn op 

groepsweekend. Verdere info staat in dit 

schorretje. 

 

Zondag 17 februari: Geen activiteit. Je kan 

lekker smullen van onze Valentijns 

ontbijtmandjes, vergeet niet op tijd in te 

schrijven!   

 

 

Halloooo lieve welpen!! We hebben 

een hele reeks nieuwe avonturen voor 

jullie in petto! Het wordt de max!!! We 

spreken elke zondag af aan ons lokaal 

van 14u00 tot 17u30 tenzij anders 

vermeld. Vergeet je uniform en 

vieruurtje niet.  Wij hebben er alvast 

zin in! 



Zeewelpen
Zondag 24 februari: Vandaag spelen we een stadsspel! We spreken af aan de ingang van de 

Sint-Petrus en Pauluskerk om 14u15 tot 17u15. Vergeet zeker je vieruurtje en uniform niet!   

 

Zondag 3 maart: Kan je goed kompas lezen of kan je de weg vinden met een vissengraat? Want 

vandaag gaan we jullie eens tonen hoe je de weg vindt als een echte scoutser zonder GPS! We zien 

jullie aan het lokaal.    

 

Zondag 10 maart: Kijken jullie soms naar Karrewiet? Of piepen jullie eens in de krant? Al eens 

nagedacht over ons jaarthema  Minder Is Meer? Vandaag gaan we samen eens kijken wat er 

allemaal gebeurt in de wereld aan de hand van een leuk actualiteitsspel! Tot straks aan het lokaal!  

 

ZATERDAG 16 maart: Vandaag doen we mee aan de grote schelpenteldag. We gaan allemaal 

schelpen verzamelen en ze dan samen onderzoeken met echte wetenschappers! Verdere informatie 

volgt nog. 

  

Zondag 24 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.  

 

Zondag 31 maart: Dit is al weer onze laatste activiteit van dit schorretje. Maaarrr het is wel een 

supercalifragilisticexpialidocious coole activiteit…..We spreken af aan Duin en Zee om 14u15 tot 17u15. 

We spelen een spel samen met de welpen van de landscouts Sint-Jan. Welke welpen zijn het sterkst? 

De zeebonken of de landratten?   

 

Dikke zoenen aan jullie allemaal! (Ooooooh) 

Lisa, Jolien, Fay, Lenno, Aaron, Arno en Jarno 

 

 



Prikbord
 

Zeehondjes: 1-5 juli 

Zeewelpen: 2-9 juli 

Scheepsmakkers: 4-15 juli 

Zeeverkenners: 4-18 juli (voor zekerheid 

vrijhouden tot 20 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
8-10 februari: Groepsweekend 

17 februari: Valentijnsontbijtmandjes 

23 februari: Generatiequiz 

28 april: Opening Vaarseizoen 

 

 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 6 januari: Vandaag is er nog geen 

activiteit. We zien jullie volgende week met 

super veel enthousiasme en plezier. 

 

Zondag 13 januari: Vandaag gaan we 

KNUTSELEN !! woooop we maken… er een top 

activiteit van, vergeet jullie 4uurtje niet en al 

de inspiratie in de wereld. 

 

Zondag 20 januari: Spetter lekker in het 

water! Vandaag gaan we zwemmen. We 

spreken af om 14u15 aan het zwembad van 

Oostende en stoppen om 17u15. Tot dan! 

 

Zondag 27 januari: Vandaag spelen we nog 

eens een echt scouts spel, namelijk een 

bosspel! Vergeet geen warme kledij en je 

vieruurtje @ het lokaal van 14u tot 17u30. 

ZATERDAG 2 februari: Omdat het nog zo 

koud is spreken we deze avond af om 19u30 

om gezellig een film te kijken. Neem dus zeker 

een dekentje mee en of onesie. wij zorgen 

voor de nodige sneukelingen. We verwachten 

jullie aan het lokaal van 19u30 tot 21u30. 

 

Zondag 10 februari: Wij zijn op 

groepsweekend. Verdere info staat in dit 

schorretje. (Er zal een briefje mee gegeven 

worden voor de activiteit in hangtime zeker 

inschrijven.) 

 

Zondag 17 februari: Geen activiteit. Je kan 

lekker smullen van onze Valentijns 

ontbijtmandjes.  

 

Zondag 24 februari: En ik spring, spring, 

spriiiing hangtime in! We gaan ons eens goed 

uitleven in hangtime. BELANGRIJK VOOR 

DEZE ACTIVITEIT! Iedereen die mee wilt 

moet zich inschrijven. Er zal een briefje 2 

weKen op voorhand mee gegeven worden. 

Gelieve dit in te vullen en ons terug te 

bezorgen. 

 

 

 

Dag scheepsmakkers, 

Er staat alweer een nieuw jaar voor de 

deur. Wij als leiding staan al helemaal 

te popelen om er aan te beginnen. 

Jullie ook? We spreken meestal de 

zondagnamiddag af van 14 uur tot 

17u30 aan ons scoutslokaal. Btw 

vergeet nooit jullie sjaaltje en een 

lekker vieruurtje mee te nemen. 

 



Scheepsmakkers
Zondag 3 maart: Vandaag kunnen jullie bewijzen wat een echte scouts en gids allemaal kan. 

Eens zien wat jullie al geleerd hebben van de vorige technieken dag! @ lokaal van 14u tot 17u30 

 

Zondag 10 maart: De zon ontwaakt en al onze mama’s en papa’s beginnen aan de 

lenteschoonmaak dus zorgen we dat we rap naar de scouts zijn! We spelen een lentespel aan 

het lokaal van af 14u tot 17u30 vergeet jullie 4uurtje niet ;) 

 

Zondag 17 maart: Vandaag maken we ons eigen stadje eens onveilig we spreken af om 14u15 

aan de grote klok in het Leopoldpark die met al die bloemen. Ophalen kan om 17u15 op de zelfde 

plek. 

 

Zondag 24 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.  

 

ZATERDAG 30 maart: Wie niet weg is, is gezien! Deze avond doen we een heuse dropping! 

Nog nooit gedaan ? Laat dan deze kans niet liggen en zorg dat je er zeker bij bent. We spreken 

af aan het lokaal om 19u en de dropping is gedaan om 22u. 

 

 

Dikke zoenen van jullie kapoenen 

Sidney, Lucas, Jonas, Warre en Bram 

 





FOTOMUUR



Zeeverkenners

 

Zondag 6 januari: We gaan ons uitleven om 

geniale inkleding/versiering te maken voor 

het zeescoutscongres die dit jaar 

georganiseerd wordt door onze scouts. We 

gaan knutselen in het thema ‘reis door de tijd’. 

Heb je ideetjes? Laat het ons zeker weten, 

zodat we het juist materiaal ter beschikking 

hebben! 

 

Zondag 13 januari: Het is belangrijk dat onze 

bootjes spik en span zijn voor het nieuwe 

vaarseizoen dat er aankomt daarom 

organiseren we een winteronderhoud! Zorg 

dat je zeker kleren aan hebt die vuil mogen 

worden en die warm genoeg zijn (want in de 

loods is ’t brrrrr). 

 

Zondag 20 januari: Winteronderhoud. “Weeral”. 

We weten het, maar hoe rapper we er mee klaar 

zijn hoe beter hé! Vele handen maken licht werk. 

Warme kleren die vuil mogen worden is een must! 

Wie jarig is mag ook trakteren  

 

Zondag 27 januari: Vandaag gaan we op 

verplaatsing! Wat we gaan doen houden we nog 

even geheim. Breng zeker je handschoenen en 

dikke sokken mee. Verdere info volgt! 

 

 Zaterdag 2 februari: Vanavond doen we een 

dropping, kleed je warm aan want het zal nog 

frisjes zijn! Wie een fluojas heeft mag deze ook 

meebrengen -> Safety first hé. Verdere info volgt 

nog. 

 

 Weekend 8-9-10 februari: We zijn op 

groepsweekend, info vind je in dit Schorretje! 

 

Zondag 17 februari: Vandaag is er geen 

activiteit, de leiding is vermoeid van het 

rondbrengen van de ontbijtmandjes. (Je hebt toch 

ééntje besteld hé???) 

 

 

 

 

Hellokes lieve verkenners, 

 

We hebben een heleboel leuke 

activiteiten voor jullie klaarstaan, 

hopelijk zijn jullie even enthousiast als 

een cavia die witloof eet! We vliegen 

er in, PATAT. Alle activiteiten zijn van 

14u tot 17u30 op logische zelf te 

beredeneren locaties, tenzij anders 

vermeld. 

 

 



Zeeverkenners

Zondag 24 februari: Om een beetje in het jaarthema te zijn gaan we vandaag Moeder Natuur een 

hart onder de riem steken! We gaan de mensen van de kinderboerderij helpen met bomen planten. 

(Hoe cool is het als je later kan zeggen dat jij hebt meehelpen om dit bos te planten?) We spreken af 

om 14u aan de kinderboerderij De Lange Schuur. 

 

Zondag 3 maart: We hebben nu enkele weken rust genomen van ons harde werken aan de bootjes, 

tijd om er terug in te vliegen. Jaja, je hoort ons al komen: een winteronderhoud. Scouts is geen 

modeshow, zorg dus voor kledij die vuil mag worden. 

 

Zondag 10 maart: We gaan een zwemtje placeren, pak jullie badmutsen, boeitjes en zwemvliezen 

maar mee. Afspraak uiteraard aan het prachtige zwembad van Oostende. Blub. 

 

Zondag 17 maart: Onze 2de milieu-ondersteunende activiteit: de natuur opruimen. We spreken af aan 

het lokaal, van daaruit gaan we aan de slag. Wij zorgen voor handschoenen, vuilniszakken en grijpers. 

Voor deze ene keer mag je wel heel veel foto’s maken en alle sociale media (na de activiteit) spammen. 

Want we hopen dat dit motiverend werkt naar anderen toe. 

 

Weekend 22-23-24 maart: Geen activiteit, de leiding is op een zeer educatief weekend, namelijk 

zeescoutscongres. Tot volgende week! 

 

Zondag 31 maart: Vandaag houden we een financiële actie, breng zeker al je charmeur- en 

verkoopskills mee. Zorg dat je goed in uniform bent en kom zeker met de fiets af! We spreken af aan 

het lokaal om 14u. 

 

Heel veel dikke knuffels, 

Tim, Sofie, Katlijn en Heleen 

 



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 .  






