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Voorwoord
Welkom iedereen!

Na een ongewone zomer met handgels
en mondmaskers, hebben we zin om 
terug in onze scoutsbubbel te spelen.
Ook dit scoutsjaar is gevuld met
uitdagende topactiviteiten

Op 24 oktober is het onze jaarlijkse
dia-avond. Hier kan je terugblikken
op onze leuke zomerkampen. Dit doen
we aan de hand van een drankje en
een hapje. 

Op 21 november ging normaal onze
traditionele trappistenavond door.
Corona gooide wat roet in het eten
maar wij kwamen met een leuk
alternatief, hou jullie oogjes open!

“ A scout smiles and

whistles under all

circumstances”

We starten het nieuwe jaar met een
grote en enthousiaste
leidingsploeg die steeds klaarstaat
voor de leden, ouders en elkaar. Want
het nieuwe scoutsjaar brengt een
nieuw jaarthema met zich mee. Het
thema ’T zal wel zijn draait om welzijn
in de scouts. Wij doen er steeds alles
aan om de scouts een fantastische en
aangename plaats te maken voor
leden en leiding
 
Stevige linker
Katlijn, Fay, Katrijn







Zeehondjes

Zondag 27 september: 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 4 oktober: Geen activiteit. Jullie

leiding is op weekend om het nieuwe

scoutsjaar helemaal te plannen.

Zondag 11 oktober: Vandaag laten we

iedereen kennis maken met onze scouts en

met elkaar door een groot bordspel. Ben jij

ook benieuwd, kom dan zeker naar het lokaal

van 14u00 tot 17u30 en vergeet jullie vier-

uurtje niet.

Zondag 18 oktober: Zeilen ? Loodsspel?

Vandaag gaan we een

keer een andere omgeving ontdekken dan het

lokaal of het bosje! De loods wordt

vandaag the place to be. Jullie zijn welkom

van 14u tot 17u30 aan Sluisplein 2

aan de spuikom met een 4-uurtje.

Zaterdag 24 oktober: Vanavond kijken we

op een coronaproof manier de leuke

kampfilmpjes. Meer info volgt zo snel mogelijk.

Zondag 1 november: Houden er jullie ook zo

van om super vuil

te worden en jezelf dan nog vuiler te maken,

kom dan zeker af naar het lokaal om 14u.

Neem zeker ook reservekleren mee. 

Zondag 8 november: Door een reuze storm is

er allemaal afval in het bosje beland,

vandaag gaan wij dit opruimen en met dit

afval zullen wij ets heel leuks maken. Neem

zeker een 4-uurtje mee. Om 14u afspraak aan

het lokaal.

Hoiiiii liefste zeehondjes!!! 

We hebben super veel zin om er

opnieuw in te vliegen. We spreken af

elke zondag van 14u tot 17u30 aan ons

lokaal tenzij anders vermeld. Zorg dat

je steeds je sjaaltje en je vieruurtje

bijhebt.

Tot snel!



Zeehondjes
Zondag 15 november: Springen is toch veel leuker dan wandelen. Daarom gaan wij vandaag naar

Hangtime, joepie !!! We spreken af om 14u15 aan de Fortstraat 128b en jullie worden daar terug

opgepikt om 17u15.

Zondag 22 november: Mmmm pannenkoeken, daar heeft jullie leiding heel veel zin in. Maar weet

je wat nog heerlijker is, een pannenkoeken spel. Als je ook zo’n zin hebt erin kom dan zeker naar

het lokaal om 14u.

Zondag 29 november: Vandaag spelen we stratego. Niet het saaie bordspel hoor, maar in het

groot en in het echt. Jullie worden verwacht aan het lokaal om 14u.

Zondag 6 december: Hij komt, Hij komt die lieve goede … wie ook al weer? Als jullie weten wie er

komt, zorg dan dat je zeker aan het lokaal bent van 14u tot 17u30.

Zondag 13 december: Vandaag is er geen activiteit omdat jullie leiding druk bezig is met studeren,

tot de volgende week zeehondjes! 

Zaterdag 19 december: Vanavond spreken we af voor een super leuke pyjama  party. Breng

zeker jullie pyjama en knuffel mee, wij zorgen voor versnaperingen. Afspraak aan het lokaal

van 19u00 tot 21u00

 

Jullie leiding,

Anna, Michèle, Sam, Laure, Merel en Jolan







Zeewelpen

Zondag 27 september: Om elkaar nog een

beetje beter te leren kennen spelen we

vandaag broekzakspelletjes, van potje carré

tot schip ahoy! We spreken af van 14u tot

17u30  aan het lokaal. Vergeet jullie vieruurtje

niet!

Zondag 4oktober: Geen activiteit. Jullie

leiding is op weekend om het nieuwe

scoutsjaar helemaal te plannen.

Zondag 11 oktober: Vinden jullie het ook zo

leuk om eens helemaal vuil te worden en vuil

te mogen zijn? Kom dan naar het lokaal van

14u tot 17u30 om heavy games te spelen. Zorg

ervoor dat je kleren aanhebt die vuil mogen

worden en dat je een vieruurtje mee hebt!

Zondag 18 oktober: Als echte zeescout is het

belangrijk dat ook welpen de smaak van het

zeilen te pakken krijgen. Daarom vliegen we er

meeteen in met een zeilactiviteit. We

spreken deze keer af aan onze loods die aan

de spuikom ligt rond 14u15 en mogen

terug opgepikt worden om 17u15.

Zaterdag 24 oktober: Vanavond kijken we

op een coronaproof manier de leuke

kampfilmpjes. Meer info volgt zo snel mogelijk

Zaterdag 31 november: 

BOE! De griezeliste dag van het jaar is

aangebroken…. HALLOWEEN! Durven

jullie tot aan het lokaal te komen om te

ontdekken welk avondspel de leiding

voor jullie in petto heeft? We spreken af om

19u aan het lokaal en mogen om 21u

terug opgehaald worden. PS: verkleedkleren

zijn altijd welkom!

Zondag 8 november: De stad is vandaag van

jullie! We spelen een stadsspel in het hartje

van Oostende en spreken hierbij af om 14u15

aan de Sint Pieters en Pauluskerk en

verzamelen hier terug om 17u15. Vergeet jullie

sjaaltje en vieruurtje niet.

Welkom lieve welpen! Zijn jullie klaar

voor deze fantastische activiteiten? 

De leiding staat alvast te springen om

dit avontuur met jullie te delen. We

spreken meestal iedere zondag af aan

het lokaal van 14u tot 17u30, tenzij het

anders vermeld staat. Vergeet zeker

je sjaaltje en je vieruutje niet mee te

brengen. ’T Zal wel zijn dat het een

onvergetelijk jaar wordt!



Zeewelpen

Zondag 15 november: Vandaag spelen we nog eens een echt bosspel! We spreken af aan het lokaal

van 14u-17u30. Vergeet jullie sjaaltje en vieruurtje niet!

Zondag 22 november: Neem al je kunstzinnige talenten maar mee naar het lokaal vandaag, want

we gaan knutselen vandaag! We spreken van 14u-17u30 af aan het lokaal. Tot dan!

Zondag 29 november: Vandaag spelen we een echte vlaggenroof in de duinen, of beter bekend

STRATEGO! Welke groep kan als eerste de vlag van het andere kamp veroveren? We verzamelen om

14u aan hangtime en zullen hier terug staan om 17u30.

Zondag 6 december: Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen. Vandaag is het

Sinterklaas! We verwachten jullie aan het lokaal van 14u tot 17u30.

Zaterdag 12 december:  Vanavond houden we het rustig en gezellig. We kijken samen een film in

het lokaal. Wie helemaal in thema wil komen mag gerust zijn/haar pyjama aandoen. Hoe gezelliger,

hoe beter! We spreken af om 19u aan het lokaal en mogen terug opgehaald worden om 21u. 

Zondag 20 december: De leiding is eens benieuwd naar jullie kunsten op de trampoline. Ja ja

inderdaad, wij gaan naar hangtime!!! We sprekenaf om 14u15 aan hangtime en mogen daar weer

opgehaald worden om 17u15. Vergeet niet om in uniform te komen en €4 mee te brengen, tot op de

trampoline. ;)

 

Heel veel knuffels van jullie leiding en Fijne Feestdagen!

Maren, Arno, Cedric, Heikki, Louise en Fay



Prikbord
Zeehondjes: 1-5 juli

Zeewelpen: 3-10 juli

Scheepsmakkers: Eerste helft juli

Zeeverkenners: Eerste helft 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
24 oktober: Dia-avond

25 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

Fay Tomme 0471/24 05 97

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 27 september: Vandaag
zullen we iedereen beter leren kennen, dit
doen met de tofste scoutsspelletjes. We
verwachten jullie aan het lokaal van 14u tot
17u30.

Zondag 4 oktober: Geen
activiteit, jullie leiding is op planweekend om
een fantastisch jaar te bespreken.

Zondag 11 oktober:  We zijn niet zomaar maar
een scouts, maar een ZEEscouts, daarom
maken we vanmiddag kennis met het water,
we gaan zeilen, krabbenvissen… Warme kledij
is aangeraden want het kan koud zijn op het
water. Afspraak om 14.15u aan de loods en
jullie mogen terug worden opgehaald om
17.15u. (Ps jullie mogen ook zelf restjes vlees
meedoen om de krabben te vangen.)

ZZaterdag 17 oktober: Halloween is dicht bij

en dit kunnen we niet zomaar aan ons laten

voorbij gaan. We spreken af om 19.30u aan

het lokaal om een spannende Halloween

avond te

beleven, die je niet wilt missen. 😉 Jullie oudjes

mogen jullie om 22.30u terug ophalen aan het

lokaal.

Zaterdag 24 oktober: Vandaag

in onze dia-avond, verdere info volgt.

Zondag 1 november: Dag lieve

scheepjes, vandaag spreken we af aan het

gloednieuwe zwembad van Oostende om er

een spetterende plonsnamiddag van te

maken. We verwachten jullie van 14u15 tot 

 17u15. Tot dan!

Zondag 8 november: Vandaag

zullen we ons lokaal restylen/pimpen, de max

toch?! De leiding heeft een fotomuur

aangekocht die jammer genoeg (nog) leeg is.

Breng jullie mooiste scoutsherinneringen  mee

op foto en hang ze op onze fotomuur. Tot dan!

Dag lieve scheepsmakkers, wij zijn

ongelofelijk blij jullie terug te mogen

zien na een super tof kamp. Hopelijk

wordt het een fantastisch jaar, maar

daar twijfelen we niet aan! Afspreken

doen we bijna altijd aan het lokaal van

14u tot 17.30u. Vergeet zeker geen das

te dragen en jullie 4-uurtje mee te

brengen. 



Zaterdag 14 november: Wat is er gezelliger dan een filmavond met lekkere snacks en je

vrienden? Vandaag spreken we af aan het lokaal van 19 tot 22u. Wij voorzien snacks, maar

neem gerust ook eigen snackies mee. Tot dan scheepjes :)

Zondag 22 november: Vandaag doe je best niet je mooiste kleren aan, 

maar kleren die goed vuil mogen worden, want we spelen HEAVY GAMES. We spreken af aan

het lokaal.

Zondag 29 november: Vandaag spelen we een ultra de max mega spannend bos/paintballspel.

Afspraak aan het lokaal, de leiding!

Zondag 6 december: Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje, gooi wat…. Dit liedje

mogen jullie vandaag verder zingen want de lieve grote sint komt naar ons lokaal!

Zondag 13 december: Vandaag gaan we springen, heel hoog springen, want ‘those who don’t

jump, will never fly’. Vergeet geen warme kledij. Afspraak van 14u tot 17.30u aan de ingang van

Hangtime.  Tot dan, de leiding! PS breng 4 euro mee in een gesloten enveloppe.

Zaterdag 19 december: Als een echte scouts of gids kan je altijd de weg (terug)vinden,. Om

dat te bewijzen mogen  vanavond jullie beste zoekskills bovenhalen. Afspraak om 19u aan het

lokaal en om 22u30 mogen jullie terug beschikken.

Het eerste Schorretje is alweer gedaan, geniet van de feestdagen en tot volgend

jaar scheepjes!

 Dikke knuffel van jullie leiding,

Danté, Denzel, Jolien, Jens, Aaron en Lucas

Scheepsmakkers



Wil jij
ook

sponsor
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
DE GROEPSLEIDING VIA

MAIL (ZIE PRIKBORD)



Zeeverkenners

Zondag 27 september: We beginnen het

scoutsjaar direct

stevig en spreken een hele dag af aan de

loods, van 10u00 tot 18u00. We leggen

onze boten in het water, zeilen voor het eerst

en herzien onze theorie nog

eens!

Zondag 4 oktober: Geen activiteit. Jullie

leiding is op weekend om het nieuwe 

 scoutsjaar helemaal te plannen.

Zondag 11 oktober: De scheepies komen

vandaag op bezoek. We laten hun zeilen en

wij beginnen al aan ons winteronderhoud.

Afspraak aan de loods van 14u00 tot 17u30.

Zondag 18 oktober: Vandaag zijn we echte

landscouts en

spelen we een groot bosspel. Afspraak aan

het lokaal van 14u00 tot 17u30. 

Zaterdag 24 oktober: Vanavond kijken we

op een coronaproof

manier de leuke kampfilmpjes. Meer info volgt

zo snel mogelijk.

Zaterdag 31 oktober: Tijd om te griezelen,

we plannen

een speciale Halloweenactiviteit voor jullie.

Afspraak om 19u00 aan het lokaal.

Zondag 8 november: We hebben de boten

gemist, tijd om nog

eens te gaan zeilen. We zien jullie aan de

loods van 14u00 tot 17u30.

Zondag 15 november: Het zeilseizoen zit er

al weer op. Tijd

dus om de boten uit het water te halen! Breng

al je spierballen mee naar de

loods van 14u00 tot 17u30.

Dag lieve zeeverkenners, hopelijk

hebben jullie een leuke vakantie

achter de rug! Wij zijn klaar om het

nieuwe scoutsjaar in te vliegen! We

spreken meestal af aan de loods van

14u00 tot 17u30 tenzij anders vermeld.

Check ook zeker de facebookgroep

voor info. We gaan werken aan de

boten maar doen ook wat andere

activiteiten.



Zeeverkenners
Zaterdag 21 november: Tijd om wat geld te verdienen

zodat we op een FANTASTISCH kamp kunnen gaan! Meer info volgt nog.

Zondag 29 november: Vandaag zijn jullie de baas, jullie

mogen de activiteit helemaal zelf bepalen! Wij zijn alvast benieuwd om te zien

wat jullie kiezen.

Zondag 6 december: Heb jij je schoentje gezet, want vandaag

is Sinterklaas in het land! Er moet eerst nog gewerkt worden voor we iets

verdienen. Afspraak om 14u00 tot 17u30 aan de loods. 

Zondag 13 december: Jullie zitten ondertussen tot over

jullie oren in de examens. Heel veel succes, we laten jullie verder werken. Er

is dus geen scouts 😉 

Er zal zoals elk jaar een overheerlijk en gezellig

kerstfeestje volgen. Datum en meer info komt nog!

 

Veel liefs van jullie leiding

Lisa, Warre, Lenno en Katrijn



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 .




