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Voorwoord
Welkom iedereen!
 
Na de feestdagen en het vele eten
vliegen we er in 2020 terug in met
fantastische activiteiten.
 
Dit jaar gaan we op groepsweekend
van 14 februari tot 16 februari naar
Merkenvelde. Tijdens dit weekend leven
we ons nog eens helemaal uit met de
hele groep. Jong en oud gaat hier
samen op pad om er een super fijn
weekend van te maken.
Onze ontbijtmandjes zullen dit jaar
doorgaan met Pasen. Dit omdat we
met  Valentijn dus op groepsweekend
zijn.
 
 
“Scouting teaches

children to take care of

themselves and stand

on their own two feet"

.Wij wensen jullie met de hele
leidingploeg een geweldig 2020. Wij
hopen dat er ook dit jaar heel erg veel
vriendschappen gevormd worden, dat
er grenzen verlegd worden en dat jullie
kinderen mogen groeien in
scoutsmoedige scouts en gidsen. 
 
Een stevige linker,
Katrijn en Katlijn





Zeehondjes

 

 

 

 

Zondag 5 januari: Geen activiteit. Jullie

leiding is aan het studeren.

 

Zondag 12 januari: Joepie, er is terug scouts!

Vandaag spelen we Stratego in het bos. Doe

zeker warme kleren aan en neem een

vieruurtje mee, want we vliegen er weer in.

De activiteit gaat door aan ons lokaal van 14u

tot 17u30.

 

Zondag 19 januari: Kan jij al raden wat we

gaan doen? 3, 2, 1… We spelen een quiz

vandaag! Heb jij al zin om te winnen? Kom

dan zeker naar ons lokaal van 14u tot 17u30.

Zondag 26 januari: Verrassing! Vandaag

komen de verkenners een activiteit doen met

de zeehondjes. Zijn jullie al benieuwd? De

activiteit gaat door aan ons lokaal van 14u tot

17u30, tot dan!

 

Zondag 2februari:  Het is nog steeds koud

buiten, dus spelen we vandaag

gezelschapsspelletjes! Breng allemaal jullie

leukste spel mee, we spreken af aan het

lokaal om 14u en om 17u30 is het alweer

gedaan. De leiding is klaar om jullie te

verslaan!

 

Zondag 9 februari: Zin om nog eens goed

vuil te worden? Kom dan zeker naar het

lokaal van 14u tot 17u30, want we spelen

heavy games vandaag.

 

Zondag 16 februari: We zijn op

groepsweekend. Verdere info vind je in dit

schorretje en via mail.

 

 

 

 

 

Welkom terug lieve zeehondjes en

ouders, we hopen dat jullie genoten

hebben van de vakantie! We hebben

alvast veel leuke activiteiten gepland

voor jullie. Deze gaan meestal door

van 14u tot 17u30 in ons lokaal tenzij

anders vermeld. Hopelijk zijn jullie er

allemaal bij!

 

 



Zeehondjes
Zondag 23 februari: Waar hebben we dit jaar nog niet gespeeld? In de duinen! We spreken af

aan Duin & zee om 14u, de zeehondjes kunnen opgehaald worden om 17u30 op dezelfde plaats.

 

Zondag 1 maart: Een tegen allen, allen tegen een. Vandaag nemen jullie het op tegen de leiding.

Wie zal er winnen? SPANNEND! We verwachten jullie aan het lokaal om 14u, de hevige strijd zal

duren tot 17u30.

 

Zondag 8 maart: Blub, blub, blub, wij gaan zwemmen! We spreken af aan het STEDELIJK

ZWEMBAD VAN OOSTENDE om 14u15. Om 17u15 laten we jullie weer vrij!

 

Zondag 15 maart: Kennen jullie het spel zeeslag? Zo niet, zal daar vandaag verandering in komen.

De activiteit gaat door aan het lokaal van 14u tot 17u30. Tot dan!

 

Zondag 22 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.

 

Zondag 29 maart: Om dit Schorretje mooi af te sluiten spelen we vandaag een bosspel! Ook deze

keer spreken we af aan het lokaal van 14u tot 17u30. 

 

Amai, het is alweer voorbij! Maar nog niet helemaal, want er komt nog een Schorretje aan! 

Knuffels van jullie liefste leiding 

Julie, Katrijn, Jens en Jolan

 

 

 

 

 

 

 







Zeewelpen

Zondag 5 januari: Geen activiteit. Jullie

leiding is aan het studeren.

 

Zondag 12 januari: Onze eerste activiteit in

het nieuwe jaar! Dat vieren we met een

nieuwjaarsstrategooo! Hopelijk zien we jullie

allemaal aan het lokaal.

 

Zondag 19 januari: Vandaag doen we iets

waar jullie zelf voor gekozen hebben!

Paintballllllll……hopelijk zien we jullie allemaal

aan het lokaal met kleren die heel vuil mogen

worden!

 

Zondag 26 januari: Onze laatstejaars

verkenners hebben een spel voor jullie in

petto! Benieuwd wat het zal zijn? Kom dan

naar ons lokaal, tot dan! 

 

 

 

Zondag 2 februari: Weten jullie nog hoeveel

speelpleinen er zijn in ons bos? We zullen ze

vandaag allemaal gaan verkennen op onze

grote speelpleinentocht! Joepie!

 

Zondag 9 februari: Vandaag gaan we eens

kijken welke kunstenaars/kunstenaressen er

bij de welpen zitten. Jajaa we gaan knutselen!

Breng jullie creativiteit maar mee en kom naar

ons lokaal.

 

Zondag 16 februari: We zijn op

groepsweekend. Verdere info vind je in dit

schorretje en krijg je via mail.

 

Zondag 23 februari: Plons plons

plons…….vandaag gaan wij zwemmen! We

spreken af aan HET STEDELIJK ZWEMBAD

VAN OOSTENDE om 14:15 tot 17:15. Vergeet

zeker jullie zwemgerief niet!

 

 

Hallooo lieve welpen! Hier zijn we

weer met een heleboel nieuwe

activiteiten! Het wordt de max‼ We

spreken elke zondag af aan ons lokaal

van 14:00 tot 17:30 tenzij anders

vermeld. Vergeet zeker jullie sjaaltje

niet en een (gezond) vieruurtje mee te

brengen. 



Zeewelpen
Zondag 1 maart: Weten jullie nog dat we kompassen hebben gekregen van Sinterklaas? Vandaag

gaan we eens kijken wie daar al goed de weg mee kan vinden. Jullie zijn welkom vanaf 14u aan het

lokaal en mogen om 17u30 terug opgehaald worden..….als jullie niet verdwalen natuurlijk ;)

 

Zondag 8 maart: Vandaag spelen we een stadsspel! We spreken af aan de ingang van de Sint-

Petrus en Pauluskerk om 14:15 tot 17:15. Vergeet zeker jullie uniform niet!

 

Zondag 15 maart: Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op! Wie is de snelste? Wie is de sterkste?

Wie is de beste teamspeler? Dat zullen we vandaag te weten komen!

 

Zondag 22 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.

 

Zondag 29 maart: Het is dringend tijd om ons nog eens goed vuil te maken! Kom maar met jullie

ravotkleren naar het lokaal en we zullen er een leuke laatste activiteit van maken voor dit schorretje.

Tot straks‼
 

Heel veel dikke knuffels, 

Arno, Fay, Jolien, Denzel en Lisa

 

 

 



Prikbord
 

Zeehondjes: 4-11 juli

Zeewelpen: 4-11juli

Scheepsmakkers: 4- 18 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
14-16 februari: Groepsweekend

26 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

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@gmail.com



Wil jij
ook

sponsor
worden?

NEEM CONTACT OP MET
LIES VIA MAIL (ZIE

PRIKBORD)



Scheepsmakkers

Zondag 5 januari: Geen activiteit. Jullie leiding
is aan het studeren.
 
Zondag 12 januari: Doe maar jullie kilt aan en
vergeet je doedelzak niet mee te nemen.
Vandaag doen we mee aan de Highland
Games. We zien jullie om 14 uur aan het lokaal
met je 4-uurtje (wie verse haggis meebrengt
krijgt een bonuspuntje)
 
Zondag 19 januari: Vandaag spreken we af

voor de ingang van…HANGTIME!!! Verdere

info volgt nog

 

Zondag 26 januari: We gaan Oostende nog

eens onveilig maken met een groot stadspel.

We spreken af om 14:15 uur aan het casino,

en jullie kunnen hier opgehaald worden om

17:15.

 

Zaterdag 1 februari: Om even aan het koude

weer te ontsnappen spreken we af om 19:30

om gezellig een film te kijken. Wij zorgen voor

de nodige versnaperingen. Neem gerust een

deken of een onesie mee. Jullie oudjes mogen

jullie komen ophalen om 21:30.

 

Zondag 9 februari: HEAVY GAMEEEEES.  14

uur aan het lokaal met reserve kledij en een 4

uurtje

 

Zondag 16 februari: We zijn op

groepsweekend. Verdere info vind je in dit

schorretje en via mail.

 

Zondag 23 februari: Wie is het slimst, het

snelst, het sterkst,…? Kom naar het lokaal om

14 uur en kom te weten wie de titel van

scoutso universalis verdient.

 

Zondag 1 maart: Smeer jullie kuiten maar al in

want we zijn klaar voor nog een episch

bosspel. Zie jullie om 14 uur een het lokaal met

4-uurtje

Dag scheepsmakkers, we vliegen het

nieuwe jaar in met een fantastisch

schorretje. De meeste activiteiten zijn

van 14-17:30 aan het lokaal tenzij

anders vermeld. Vergeet jullie 4uurtjes

en uniform niet.

 



Scheepsmakkers

Zondag 8 maart: Tijd om jullie mooiste glimlach nog eens van onder het stof te halen want

vandaag is onze eerste financiële actie van het jaar. Wij verwachten jullie om 14 uur aan het

lokaal. Vergeet geen 4-uurtje mee te nemen.

 

Zondag 15 maart: Voor een actieve middag vol plezier kom naar het lokaal om 14 uur

Zondag 22 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.

 

Zondag 29 maart: Drop the bass! Het is tijd voor een dropping want wat is een scout die niet

kan kaartlezen?  Van 14 uur tot 17:30 aan het lokaal.

 

Tot snel lieve scheepjes 

Aaron, Lucas, Danté, Lenno

 

 

 





Zeeverkenners

Zondag 5 januari: Geen activiteit. Jullie

leiding is aan het studeren.

 

Zondag 12 januari: Vandaag gaan we

verder werken aan onze bootjes want het is

belangrijk dat ze op tijd klaar zijn. Jullie

mogen een schuurmachine meebrengen als je

dat hebt, zo gaat het net iets sneller vooruit.

Vergeet ook geen warme kleren en dan zien

we jullie aan de loods.

 

Zondag 19 januari: Omdat we willen

bewijzen dat we ons ook op land helemaal

thuis voelen, doen we vandaag een bosspel.

We spreken af aan het lokaal van 14u tot

17u30.

 

 

Zondag 26 januari: Vandaag is een speciale

dag. De derdejaars zeeverkenners zullen

namelijk voor het eerst leiding geven. (Jullie

krijgen hier nog verdere info over). De eerste

en tweedejaars worden verwacht van 14u tot

17u30 aan de loods om nog wat verder te

werken aan onze boten.

 

Zondag 2 februari: Omdat het winter is en

we soms eens wat warmer willen hebben,

spelen we vandaag een quiz. Breng jullie

opgewarmde hersenen mee en een vieruurtje.

We spreken af van 14u tot 17u30 in het lokaal.

 

Zondag 9 februari: WINTERONDERHOUD!

Vandaag werken we verder aan de boten in

onze loods.

 

Zondag 16 februari: We zijn op

groepsweekend. Verdere info vind je in dit

schorretje en via mail.

 

 

 

 

 

 

Dag lieve Zeeverkenners,

 Hopelijk hebben jullie genoten van

super fijne feesten. Ook in 2020

hebben we mega leuke activiteiten

voor jullie klaarstaan. We spreken af

van 14u tot 17u30 tenzij anders

vermeld. Jullie mogen ook steeds een

heerlijk vieruurtje meenemen en

vergeet ook jullie sjaaltje niet! 

 



Zeeverkenners

Zondag 23 februari: Vandaag gaan we bomen planten! Als echte scouts gaan we de natuur wat

gaan helpen en dragen we ons steentje bij. Julie worden om 13u30 verwacht aan de kinderboerderij ‘

De Lange Schuur’.

 

Zondag 1 maart: Het is nu een paar weken geleden dat we aan onze bootjes gewerkt hebben. Hoog

tijd dat we dus nog eens gaan verder doen. We spreken af van 14u tot 17u30 aan de loods.

 

Zondag 8 maart: Vandaag duiken we nog eens het water in. We gaan namelijk gaan zwemmen!

Neem jullie zwemgerief en een vieruurtje mee. We verwachten jullie om 14u15 aan het zwembad van

Oostende en om 17u15 mogen jullie terug huiswaarts keren.

 

Zaterdag 14 maart: Deze avond doen we een dropping. We verwachten jullie om 19u aan het lokaal

en om 22u mogen jullie terug naar huis. Doe zeker warme kleren aan en breng een fluojas mee.

 

Zondag 22 maart: Geen activiteit. Jullie leiding is op zeescoutscongres.

 

Zondag 29 maart: Als laatste activiteit van het Schorretje zullen we iets speciaals doen. Vandaag zal

er een verrassingsactiviteit plaatsvinden. Verdere info zullen jullie nog krijgen.

 

Veel knuffels van jullie leiding!

Warre, Elio en Katlijn



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 rechtvaard ige were ld .




