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Voorwoord
Welkom iedereen! 
 
Na een zalige zomer gevuld met onze 
kampen, vliegen we er terug in. Ons 
scoutsjaar zit weer boordevol leuke 
activiteiten en evenementen. 
 
Op 19 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. Was je nog niet mee op 
kamp? Je kan hier zien hoe een kamp 
er aan toe gaat.  9 november kan je 
lekker komen genieten van een 
drankje op onze jaarlijkse 
trappistenavond. 
 

“Scouting rises within 
you and inspires you to 
put forth your best”

We starten het nieuwe scoutsjaar met 
een enthousiaste leidingsploeg en heel 
wat nieuwe leden. Een nieuw 
scoutsjaar betekent echter ook een 
nieuw jaarthema. Onder het thema 
Scoutsmoedig gaan wij de bossen en 
wateren verkennen en onveilig maken. 
 
Stevige linker 
Katlijn, Katrijn 
 
 
 





Zeehondjes

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 september: startdag 

 

Zondag 29 september: Vandaag spelen we 

een groot bosspel, het wordt een heuse 

zoektocht! We spreken af van 14u tot 17u30 

aan ons lokaal, vergeet je vier-uurtje niet! 

 

Zondag 6 oktober: Er is er geen activiteit, 

jullie leiding is op planweekend om jullie een 

fantastisch jaar te bezorgen, tot volgende 

week! 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 oktober: Houden jullie er ook van 

om eens in de modder te rollen en goed vuil te 

worden? Kom dan zeker van 14u tot 17u30 

naar het lokaal, want we spelen heavy 

games! Doe maar je vuilste kleren aan en 

vergeet je vier-uurtje niet! 

 

Zaterdag 19 oktober: Vanavond vindt onze 

dia-avond plaats! Zijn jullie benieuwd naar de 

kampfilmpjes? Meer info in dit Schorretje. 

 

Zondag 27 oktober: Wie zal er winnen, de 

zeehondjes of de leiding? Dat zullen we 

vandaag ontdekken! We verwachten jullie 

van 14u tot 17u30 aan ons lokaal, wij zijn er al 

klaar voor, hopelijk jullie ook! 

 

Zondag 3 november: Om de vakantie mooi 

af te sluiten gaan we gezellig knutselen! We 

spreken af aan ons lokaal van 14u tot 17u30, 

tot dan! 

 

 

 

 

 

Welkom lieve zeehondjes en ouders!  

We spreken altijd af aan het lokaal 

van 14u00 tot 17u30, tenzij anders 

vermeld! Geef steeds een vier-uurtje 

en warme/regenkledij mee met je kind, 

want wij houden van buiten spelen! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin 

in als wij! Het wordt weer een 

fantastisch scoutmoedig jaar!.  

 

 



Zeehondjes
Zondag 10 november: Haal jullie kookskills maar al boven, want vandaag maken we 

pompoensoep! Na de activiteit kunnen de mama’s en papa’s jullie lekkere soep kopen, met deze 

centjes kunnen we leuke activiteiten doen op kamp! Afspraak aan het lokaal van 14u tot 17u30. 

 

Zondag 17 november: Vandaag gaan we op speelpleinentocht! We spreken af aan het lokaal van 

14u tot 17u30. Doe zeker warme kleren aan waarmee je zot kan spelen! 

 

Zondag 24 november: Kennen jullie het spel Stratego? Indien je het nog niet kent, zal daar deze 

activiteit zeker verandering in komen! Doe allemaal warme kleren aan en neem een vier-uurtje mee, 

we verwachten jullie aan het lokaal van 14u tot 17u30. 

 

Zondag 1 december: Hij komt, hij komt, de lieve goede… Sint! Vandaag komt Sinterklaas bij ons 

langs! Kom zeker naar ons lokaal van 14u tot 17u30 als je er bij wil zijn, een vier-uurtje zal je niet 

nodig hebben. 

 

Zondag 8 december: Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes in ons lokaal! Als jullie leuke 

spelletjes hebben die jullie graag met jullie vriendjes willen spelen, mogen jullie die zeker 

meenemen. Om 14u beginnen we met spelen, om 17u30 is het jammergenoeg al gedaan. Vergeet 

jullie vier-uurtje niet. 

 

Zondag 15 december: Zin in een feestje? Trek allemaal jullie pyjama aan en kom naar het lokaal 

van 19u tot 21u. We kijken al uit naar de kerstsfeer!  

 

Veel kerstknuffels en geniet van de feestdagen! 

Jullie leiding 

Julie, Katrijn, Jens, Jolan 

 

 







Zeewelpen

Zaterdag 21 september: startdag 

 

Zondag 28 september: Om ervoor te zorgen 

dat iedereen elkaar goed kent, zullen we 

vandaag teambuilding spelletjes spelen. We 

zien jullie aan het lokaal om 14u.  

 

Zondag 6 oktober: Er is er geen activiteit, 

jullie leiding is op planweekend om jullie een 

fantastisch jaar te bezorgen, tot volgende 

week! 

 

Zondag 13 oktober: Hijs de zeilen en zet 

koers richting de loods, want vandaag gaan 

we het water op! We spreken daar af om 

14:15 en jullie mogen terug opgehaald worden 

om 17:15. Vergeet jullie vieruurtje niet en 

warme kledij moest het wat frisser zijn. 

 

 

Zaterdag 19 oktober: Zijn jullie ook benieuwd 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je die 

komen bezichtigen op onze dia-avond. Meer 

info via mail en in dit schorretje. 

 

Zaterdag 26 oktober: Het is bijna Halloween! 

Dat vieren we met een cool nachtspel. Jullie 

zijn welkom aan het lokaal om 19u en mogen 

terug opgehaald worden om 21u. Als jullie 

durven natuurlijk! ;)  

 

Zondag 3 november: Vandaag gaan we nog 

eens kijken hoe het zit met jullie 

scoutstechnieken. Om 14u aan het lokaal. 

 

Zondag 10 november: Vandaag gaan we 

jullie eens tonen welke coole spelletjes je kan 

maken met afval! Benieuwd? Kom dan naar 

ons lokaal om 14u. 

 

Zondag 17 november: Ooit al nagedacht over 

de ruimte, eventuele ruimtewezens en andere 

planeten? Kom het te weten tijdens ons 

bosspel over de ruimte en neem het op tegen 

kwaadaardige buitenaardse wezens voor onze 

wereld compleet van hen is! We zien jullie aan 

het lokaal. 

 

 

Hallooo stoere welpen! Zijn jullie klaar 

voor een nieuw scoutsjaar??? Wij 

hebben er alleszins veel  zin in. We 

spreken elke zondag af aan het lokaal 

om 14:00 tot 17:30. Tenzij dit anders 

vermeld is. Vergeet zeker jullie 

sjaaltje niet en een lekker vieruurtje 

mee te brengen. 



Zeewelpen
Zondag 24 november: Vandaag zullen we eens kijken of jullie wel goed opletten in de klas. Zorg 

maar dat je goed uitgeslapen bent, want vandaag spelen we een grote quiz! 14u@lokaal.  

 

Zondag 1 december: Wie is er in het land?? SINTERKLAAS! Zou hij tijd hebben om eens te passeren 

in onze scouts? Dat zullen we deze middag te weten komen, spannend! Om 14u aan het lokaal tot 

17u30.  

 

Zaterdag 7 december: Vanavond doen we een gezellige filmavond. Jullie zijn welkom aan ons lokaal

om 19u en mogen terug opgehaald worden om 21u. Je mag zeker een dekentje/kussen mee nemen om 

het gezellig te maken! Hopelijk tot dan! 

 

Zondag 15 december: Onze laatste activiteit van dit schorretje! Vandaag gaan we gaan schaatsen! 

We spreken al af om 13u aan het kursaal van Oostende en jullie mogen hier terug opgehaald worden 

om 17u. Vergeet zeker je uniform niet en ook €3 mee te nemen. Hopelijk tot dan! 

 

Prettige feestdagen en een dikke knuffel van jullie leiding, 

Fay, Jolien, Arno, Denzel en Lisa 

 

 

 

 



Prikbord
 

Zeehondjes: 4-11 juli 

Zeewelpen: 4-11juli 

Scheepsmakkers: eerste deel juli 

Zeeverkenners: eerste deel 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
19 oktober: dia-avond 

9 november: trappistenavond

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

Zaterdag 21 september: startdag 

 

Zondag 29 september: Zon, zee, strand, 

toeristen, oude vrouw, REM!!! Vandaag gaan 

we eens ontdekken waarom mensen van over 

heel de wereld ons strand komen bezoeken. 

Voor deze mega geweldige 

spektakeltastische activiteit spreken we af 

aan het zwembad en vragen wij een bijdrage 

van €8.  Vergeet jullie 4-uurtje en jullie 

jeugdig enthousiasme niet! 

 

Zondag 6 oktober: Er is er geen activiteit, 

jullie leiding is op planweekend om jullie een 

fantastisch jaar te bezorgen, tot volgende 

week! 

 

 

 

Zondag 13 oktober: Vandaag doe je best 

kleren aan die goed vuil mogen worden, want 

vandaag spelen we HEAVY GAMES. We 

spreken af aan het lokaal om 14u00 en jullie 

mogen terug opgehaald worden om 17u30. 

Vergeet je vieruurtje niet! 

 

ZATERDAG 19 oktober: Vandaag is onze dia 

avond. Verdere info vind je in dit schorretje 

en krijg je via mail. 

 

ZATERDAG 26 oktober: Donker, geluid in de 

achtergrond, een zwarte kat en 

POMPOENEN!!! Brrr ik krijg er al de rillingen 

van. De geesten zijn ermee akkoord gegaan 

en komen al een paar dagen vroeger naar 

boven. We spreken af om 19:00 aan ons lokaal 

en jullie oudjes mogen jullie om 22:30 komen 

ophalen. Vergeet jullie 20uurtje niet. 

 

Zondag 3 november: vandaag spreken we af 

om 14 uur aan het lokaal. Wat we zullen doen 

is hangt af van jullie inzet! Vergeet je 4 uurtje 

niet. De activiteit eindigt om 17:30 

 

 

 

 

Hallo lieve Scheepsmakkers! In het 

eerste Schorretje van dit jaar zullen 

we fantastisch leuke activiteiten 

organiseren, we spreken meestal af 

aan het lokaal van 14u tot 17u30, 

vergeet zeker je sjaaltje en 4-uurtje 

niet! 

 



Scheepsmakkers
Zondag 10 november: Plons plons plonssssss. Wat doen we vandaag? ZWEMMEN! Maak je 

borst maar al nat, of toch niet?  Vandaag spreken we af aan het stedelijk zwembad van 

Oostende om 14.15 tot 17.15u tot dan! Stevige linker jullie suuuuuper toffe leiding. Ps. Vergeet 

jullie zwemgerief en 4-uurtje niet! 

 

Zondag 17 november: Wat we vandaag zullen doen is maar de vraag… Wat je zeker zal nodig 

hebben zijn je hersenen en je goed humeur vergeet ook je vieruurtje niet. We spreken af aan het 

lokaal van 14u00 tot 17u30! 

 

Zondag 24 november: Deze middag mogen jullie de beste speurneus in  jullie naar boven halen. 

Hoe en waarom jullie dat nodig zullen hebben komen jullie vandaag te weten. Afspraak aan het 

lokaal van 14u tot 17u30.  

 

Zondag 1 december: Hij komt, hij komt…. Het is bijna zover. 14-17:30 uur aan het lokaal en 

vergeet je 4-uurtje niet.  

 

Zondag 8 december: Glibber en glij, joepie we gaan schaatsen!!! Er volgt nog een mail met de 

verdere afspraken. 

 

Prettige feestdagen en dikke knuffels van jullie leiding, 

Aaron, Danté, Lenno en Lucas 

 

 

 





Zeeverkenners

Zaterdag 21 september: startdag 

 

Vrijdag 27- zondag 29 september: Joepie 

het is weer zover, het is zeilweekend! Hier 

wordt er nog eens naar de theorie gekeken 

en ook praktijk gaan we nog wat oefenen. 

Voor de eerste jaars is dit de eerste keer dat 

jullie zullen zeilen. Verdere info zal je krijgen 

via mail. 

 

Zondag 6 oktober: Er is er geen activiteit, 

jullie leiding is op planweekend om jullie een 

fantastisch jaar te bezorgen, tot volgende 

week! 

 

 

 

 

Zondag 13 oktober: Vandaag zullen we de (on) 

diepe waters nog eens verkennen. We gaan 

namelijk nog eens gaan zeilen. Woeehoeee! We 

zien jullie aan de loods om 14u en om 17u30 mogen 

jullie weer huiswaarts keren.  

 

Zaterdag 19 oktober: Zijn jullie ook benieuwd 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je die 

komen bezichtigen op onze dia-avond. Meer info 

via mail en in de schorretje. 

 

Zondag 27 oktober: We gaan lekker hefstbbqen 

 vandaag en daarna lekker zeilen en de boten uit 

het water halen. De specifieke uren zullen we jullie 

nog laten weten. 

 

Zondag 3 november: Hier gaan we dan in een 

reeks van verschillende winteronderhouden. Doe 

kleren aan die stoffig mogen worden en kom af 

naar de loods van 14u tot 17u30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve Zeeverkenners, 

Hoe was jullie vakantie? Hopelijk zijn 

jullie klaar om er weer volop in te 

vliegen. Jullie leiding ziet het alvast 

helemaal zitten. We gaan vaak op en 

rond het water zijn dit schorretje dus 

smeer je kieten maar in. We spreken 

af van 14u tot 17u30 tenzij anders 

vermeld. 

 



Zeeverkenners

Zaterdag 9 november: Vanavond is het de famous trappistenavond. Dit is één van onze 

belangrijkste financiële acties dus we zullen jullie hulp hard nodig hebben. Er zal nog een mail rond 

gestuurd worden met meer info.  

 

Zondag 17 november: Ook vandaag gaan we nog eens schuren aan onze boten zodat we tijdens het 

vaarseizoen super mooie boten hebben. We zien jullie aan de loods van 14u tot 17u30. 

 

Zondag 24 november: We gaan op de mooie zondag eens het stad van Oostende gaan (on)veilig 

maken. We spreken af aan het Wapenplein om 14u15 en om 17u15 mogen jullie terug naar huis. Breng 

zeker een lekker vieruurtje mee en vergeet jullie sjaaltje niet. 

 

Zondag 1 december: Hmmmm ik denk dat vandaag de Sint in de scouts is en als flinke kindjes zullen 

wij ook vandaag hard werken aan onze boten. Wie weet ontvangen jullie dan wel een lekker 

cadeautje. Welkom om 14u aan de loods. 

 

Zaterdag 7 december: Vanavond doen we een leuke activiteit. We zien jullie aan het lokaal van 20u 

tot 22u.   

 

Zaterdag 14 december: Vanavond doen we een gezellige filmavond. Jullie zijn welkom van 20u tot 

22u aan het lokaal. Breng gerust een gezellig dekentje mee. Wij zorgen voor versnapering. 

 

Er zal zoals jaarlijks ook een heerlijk kerstdineetje zijn. Datum en info volgen nog.  

 

Succes met jullie examens en geniet van de feestdagen 

Een dikke kus en knuffel van jullie leiding, 

Warre 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 rechtvaardige were ld .  




