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Voorwoord
Hallo iedereen! 
 
Hier zijn we weer na 2 maanden 
zomervakantie. Onze kampen zijn 
achter de rug maar ook dit scoutsjaar 
staat  vol met leuke activiteiten en 
evenementen voor jullie! 
 
Op 27 oktober is onze dia-avond 
waarop we eerst genieten van een 
hapje en een drankje en daarna onze 
foto’s van de voorbije kampen 
bekijken. Wie  mee was op kamp kijkt 
hier vast al naar uit maar dit is ook de 
ideale gelegenheid voor de nieuwe 
leden om eens te kijken hoe het er op 
kamp aan toe gaat. 
 
"A week of camp life is 
worth six months of 
theoretical teaching in the 
meeting room."

Ten slotte hebben wij in augustus 
afscheid genomen van Lies en Nemo 
als groepsleiding. Bij deze willen wij 
hen nog eens heel hard bedanken! 
Maar geen paniek er staat een heel 
enthousiast nieuw groepsleidingsteam 
voor jullie klaar. Dit team bestaat uit 
Katlijn als groepsleiding en Elio en 
Katrijn als adjuncten groepsleiding. Wij 
zullen er ook keihard voor werken om 
de werking van onze zeescouts tiptop 
te houden. 
 
Een stevige linker, 
Katrijn, Elio en Katlijn 
 
 





Zeehondjes

 

 

 

Zaterdag 22 september: Startdag 

 

Zondag 30 september: Vandaag laten we 

iedereen kennis maken met al onze echte 

scoutspelletjes. Kom dus zeker af naar ons 

lokaal van 14u00 tot 17u30! 

 

 

Zondag 7 oktober: Jullie leiding is op 

planweekend om alle activiteiten van het 

komende scoutsjaar te plannen. 

 

 

Zondag 14 oktober: Heb je het ook al 

gehoord? Blijkbaar verstoppen kabouters zich 

in het bos. Ben jij ook benieuwd? kom dan 

zeker naar het lokaal van 14u00 tot 17u30. 

Vandaag is het een speciale dag, het is 

vriendjesdag! Ken jij een vriendje die ook 

graag naar de scouts wil komen, breng hij/zij 

maar mee! 

 

Zondag 21 oktober: Vandaag maken we alle 

speelpleinen in de buurt onveilig met een 

heuse speelpleinentocht! vergeet je 

vier-uurtje niet, van al dat spelen krijg je 

honger. 

  

Zaterdag 27 oktober: Wie is nieuwsgierig 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je 

die komen bezichtigen op onze Dia-avond. 

Meer info via mail 

 

Zondag 4 november: Brrr het wordt al 

frisser buiten, daarom gaan we vandaag 

gezellig knutselen. Benieuwd naar wat we 

maken? kom dan zeker af van 14u00 tot 

17u30. 

 

Welkom lieve zeehondjes en ouders! 

Hieronder vind je alle activiteiten van 

september tot aan december. 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 een 

ongelofelijk-super-duper-mega-overde 

top-leuk-jaar! 

 



Zeehondjes
Zondag 11 november: Breng vandaag zeker jullie kooktalent mee. Vandaag maken we 

pompoensoep! De mama’s en papa’s kunnen onze soep kopen na de activiteit! Met deze centjes 

doen we een leuke activiteit op kamp. Afspraak aan het lokaal om 14u00 tot 17u30.  

 

Zondag 18 november: Vandaag hebben we een heuse verassingsactiviteit voor jullie in petto! We 

verklappen nog niets maar wij spreken af naast Hangtime (het oude earth explore). Wij verwachten 

jullie om 14u15 en jullie kunnen weer opgepikt worden op dezelfde plaats om 17u15. Neem ook €5 

mee en geef die af aan de leiding. Spannnend! 

 

Zondag 25 november: Vandaag spelen we nog eens een heus bosspel! Ken jij al alle plekjes van het 

bosje? Bewijs jezelf aan het lokaal van 14u00 tot 17u30. Vergeet je warme trui en vier-uurtje niet!  

 

Zondag 2 december:.Vandaag komt de Sint naar de scouts! Benieuwd wat er allemaal gebeurt 

vandaag? Kom dan zeker naar het lokaal van 14u00 tot 17u30. Ps: een vieruurtje zal je vandaag 

niet nodig hebben �� 

Zondag 9 december:  Jullie nemen het vandaag op tegen de leiding! Denk je dat jullie zullen winnen 

of zal de leiding toch net beter zijn? Kom het ontdekken aan het lokaal van 14u00 tot 17u30. 

 

Zaterdag 15 december: Vanavond spreken we af voor een gezellige filmavond. Breng een 

denkentje mee, wij zorgen voor versnaperingen. Afspraak aan het lokaal van 19u00 tot 21u00 

. 

Zondag 23 december: Vandaag is er geen activiteit. Geniet van de feestdagen met jullie familie en 

vrienden! 

 

Zondag 30 december: Wij wensen jullie een fantastisch nieuwjaar en zien jullie graag terug in 

2019! 

 

Katrijn, Elio, Jens, Danté, Denzel, Julie 







Zeewelpen

Zaterdag 22 september: Vandaag is het 

startdag.  

 

Zondag 30 september: Haal je meest 

strategische welpenbrein boven want 

vandaag trekken we de bossen in. Wat we 

zullen doen is nog steeds een verrassing. 

Jullie worden om 14 uur aan het lokaal 

verwacht en om 17:30 is de activiteit 

gedaan.  

 

Z ondag 7 oktober: Jullie leiding is op 

planweekend om alle activiteiten van het 

komende scoutsjaar te plannen. 

 

 

 

Zondag 14 oktober: Klaar voor een 

spetterende dag? Hijs de zeilen dan maar en 

zet koers richting de loods want we spreken 

daar af om 14:15 om jullie zeiltalent naar 

boven te halen! Vergeet jullie vieruurtje niet 

en warme kledij moest het wat frisser zijn,jullie 

mogen terug opgehaald worden om 17:15. Tot 

dan! 

 

Zondag 21 oktober: Vandaag is het tijd om 

jezelf als welp te bewijzen! Ben je niet bang 

voo r wat vuil aan je kleren? Dan verwachten 

we je om 14@lokaal voor een modderige strijd, 

want het zijn heavy games!!! 

 

ZATERDAG 27 oktober: Wie is nieuwsgierig 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je 

die komen bezichtigen op onze Dia-avond. 

Meer info via mail. 

 

Zondag 4 november: Vandaag zullen we de 

speelpleinen in de omgeving gaan uittesten! 

Dus kom zeker af! Van 14u tot 17u30 @lokaal. 

Vergeet je sjaaltje niet! 

 

 

 

Hallooo lieve welpen! 

Zijn jullie klaar voor een nieuw 

scoutsjaar? 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 (liefst gezond) vieruurtje 

mee tebrengen. 



Zeewelpen
Zondag 11 november: Haal de strateeg in jezelf naar boven want de wereld staat op het 

spel! We spreken af om 14@lokaal voor een tactisch potje risk en zien welke welp zich het 

eerst wereldveroveraar mag noemen! 

 

Zondag 18 november: Haal allemaal maar jullie artistieke kant naar boven, want vandaag 

gaan we knutselen! We spreken af aan het lokaal om 14u tot 17u30. Vergeet je vieruurtje en 

je sjaaltje niet! 

 

Zondag 25 november: Vandaag gaan we eens kijken hoe het zit met jullie 

scoutstechnieken! Om 14u@lokaal, vergeet je uniform niet! 

 

Zondag 2 december: Wie is er in het land?? Jaajaaa SINTERKLAAS!! Zou hij cadeautjes 

meebrengen voor de welpen? Dat zullen we deze middag te weten komen, spannend!! Om 

14u@lokaal tot 17u30. 

 

ZATERDAG 8 december: Vandaag is al onze laatste activiteit voor dit schorretje. We gaan 

samen een film kijken in het lokaal. De leiding kijkt voor drankjes en lekkereee snacks! Jullie 

zijn welkom vanaf 19u en mogen terug opgehaald worden om 21u30. Neem ook een 

dekentje of kussen mee, om het lekker gezellig te maken! 

 

Zondag 16 december: Vandaag is er geen activiteit. De leiding heeft examens. 

Zondag 23 december: Vandaag is er geen activiteit. Geniet van de feestdagen met jullie 

familie en vrienden! 

Zondag 30 december: Wij wensen jullie een fantastisch nieuwjaar en zien jullie graag terug 

in 2019! 

 

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

 



Prikbord
 

Zeehondjes: 1-5 juli 

Zeewelpen: 2-9 juli 

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

27 oktober: Dia-avond 

17 november: trappistenavond 

 

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.  

In onze bar gaat elke tweede zondag van de maand de 'open bar' door, 

dan ben je van harte welkom om vanaf 16:30 uur iets te komen drinken. 

 

Willem Boone (ook materiaalmeester): 0476/013631 

Maarten Wyntin (ook verantwoordelijke boten): 0498/161245





Wil jij 
ook 

sponsor 
worden?

NEEM CONTACT OP MET 
LIES VIA MAIL (ZIE 

PRIKBORD) 



Scheepsmakkers

Zaterdag 22 september: startdag 

 

Zondag 30 september:  Na deze week zul je 

nooit meer hoeven zeggen :’he jongen met de 

rode muts’ of ‘euuhm meisje met de witte 

schoenen’. Inderdaad, we gaan eens goed 

kennismaken met elkaar, en voor wie je al 

kende kom je zijn/haar diepste geheimen te 

weten! We verwachten jullie om 14u aan het 

lokaal, om 17u30 mogen jullie weer naar huis, 

tot dan! 

 

Zondag 7 oktober:  Vandaag is er geen 

activiteit, jullie leiding is op planweekend om 

alle activiteiten van het komende scoutsjaar 

te plannen. 

 

Zondag 14 oktober: Dag scheepsmakkertjes! 

We zullen vandaag eens jullie kennis testen 

met een speciale ‘gele’ quiz. We spreken af om 

14 uur aan het lokaal.  ps. Iets geel aandoen is 

een must.  

 

Zaterdag 20 oktober: MOEHAHAHAHA 

Halloween is ons favoriete feest. Daarom 

spelen we vanavond een megacool 

halloweenspel. We verwachten jullie van 19u 

tot 22u in het lokaal. 

 

Zaterdag 27 oktober: Wie is nieuwsgierig 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je 

die komen bezichtigen op onze Dia-avond. 

Meer info volgt via mail. 

 

Zondag 4 november: Een sjorring hier, een 

sjorring daar en klaar! Wat een mooie 

constructie. Laat zien dat je even handig bent 

als de leiding. We spreken af om 14 uur aan 

het lokaal, vergeet zeker je vieruurtje en je 

handcrème niet ;) 

 

 

 

Dag scheepsmakkers, 

Er staat alweer een nieuw scoutsjaar 

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

ZZondag 11 november: Hebben jullie ooit al 

eens moeten koken zonder een fornuis? 

Neen?  Dan zal dat niet lang meer duren, jullie 

kunnen jullie ware keukenprins/prinses naar 

bovenhalen aan het lokaal van 14 uur tot 

17u30. 

 

Zondag 18 november: Dag lieve 

scheepsmakkers! Vandaag zullen we eens 

testen of jullie wel goed kunnen 

samenwerken.  We spreken af om 14u aan het 

lokaal. Tot dan!!! 

 

Zondag 25 november: We gaan nog eens 

een echt bosspel spelen! Vergeet jullie 4- 

uurtje niet. Aan het lokaal van 14u-17u30, tot 

dan! 

 

Zondag 2 december: HIJ KOMT, HIJ KOMT! 

De lieve goede sint! Ben je benieuwd wat 

deze goede man mee heeft? Kom dan zeker 

een kijkje nemen aan het lokaal van 14u tot 

17.30! 

 

 

 

 

 

Zondag 9 december: Doe maar je mooiste 

kleren aan, make-up en je nieuwe schoenen 

die ZEKER NIET vuil mogen worden (maar 

niet echt eh), want vandaag gaan we die 

eens goed vuil maken! 

 

Zondag 16 december: Vandaag is het de 

laatste activiteit van het jaar dus gaan we dit 

in stijl doen, we gaan gezellig aan het lokaal 

de leukste gezelschapsspelletjes spelen. 

 aarzel niet om zelf ook een spel mee te 

nemen �� we spreken af om 14 uur aan het 

lokaal, om 17u 30 mogen jullie dan weer 

beschikken. 

 

Zondag 23 december: Vandaag is er geen 

activiteit. Geniet van de feestdagen met jullie 

familie en vrienden! 

 

Zondag 30 december: Wij wensen jullie een 

fantastisch Nieuwjaar en zien jullie graag 

terug in 2019!! 

 

Dikke zoenen van jullie kapoenen 

Sidney, Lucas, Jonas, Warre en Bram 

 





FOTOMUUR



Zeeverkenners

 

Zaterdag 22 september: Startdag!  

 

Vrijdag - Zondag 28-30 september: Dit 

weekend is het zeilweekend yesssss. We 

frissen nog eens alles op van theorie en 

praktijk voor de 2de en 3de jaars terwijl de 

1ste jaars een sprong in het onbekende 

maken, spanneeeend! Jullie ouders hebben al 

een mail met info ontvangen.   

 

Zondag 7 oktober: Jullie leiding is op 

planweekend om alle activiteiten van het 

komende scoutsjaar te plannen. 

 

 

Zondag 14 oktober: We gaan eens kijken 

hoe goed jullie hebben opgelet tijdens het 

zeilweekend! Afspraak van 14u tot 17.30u aan 

de loods  

 

Zondag 21 oktober: We gaan nog een 

laatste keer onze boten uittesten vooraleer 

we ze eens goed verwennen en een nieuw 

laagje verf geven. Van 14u tot 17u30 aan de 

loods, vergeet zeker geen 4-uurtje want van 

zeilen krijg je beeeeere honger �� 

 

Zaterdag 27 oktober: Wie is nieuwsgierig 

naar de kampfilmpjes? Wel vandaag kan je 

die komen bezichtigen op onze Dia-avond. 

Meer info verder in dit schorretje. 

 

Zondag 4 november: Tis zover, de boten 

moeten een nieuw laagje verf krijgen. Kom 

zeker af, van 14u tot 17u30 aan de loods. 

Kleren die stoffig mogen worden zijn 

belangrijk want tzal niet proper zijn! 

 

 

 

Dag lieve Zeeverkennertjes! Een nieuw 

Schorretje staat voor je neus;r. De 

nieuwe leidingsploeg heeft 

suuuperveel zin in dit nieuwe jaar en 

wij hopen dat jullie er ook zo over 

denken. We vullen dit Schorretje met 

veel activiteiten op en rond het water 

want blijkbaar zijn wij zeescouts ��. 

We spreken steeds af van 14u tot 

17u30, tenzij anders vermeld.  We 

hopen er alweer een tof jaar van te 

maken! 

 



Zeeverkenners

Zondag 11 november: Jawel jawel jullie 

kunnen het alweer raden: vandaag opnieuw 

winteronderhoud, hoe meer handen, hoe 

lichter het werk dus kom allemaal zeker af! 

  

Zaterdag 17 november: Deze avond is het 

Trappistenavond, één van onze belangrijkste 

financiële acties. Er komt een evenement 

online waarop jullie vrienden en familie mogen 

uitnodigen want dat zijn extra centjes voor 

ons kamp! Meer info volgt nog. 

 

Zondag 25 november: Winteronderhoud, 

neem terug kleren mee die redelijk vuil mogen 

worden. 

 

Zondag 2 december: Zie ginds komt de 

stoomboot uit Spanje weer aan, wie drukt op 

een knopje die vliegt naar de maan lalalala 

enzovoort. Wij spelen een bosspel waarbij, 

jawel, de Sint centraal staat. We spreken af 

van 14u tot 17u30 aan het lokaal, een 4-uurtje 

zal voor deze ene keer niet nodig zijn. 

 

 

DZondag 9 december: Af en toe een centje 

bijverdienen is altijd leuk en nog leuker is om 

dit in groep te doen en voor ons kamp! We 

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

 

Zaterdag 15 december: Om dit schorretje af 

te sluiten komen we deze avond nog eens 

samen om gezelschapsspelletjes te spelen. We 

zien jullie graag aan het lokaal van 20u tot 

22.30u 

 

Zondag 23 december: Vandaag is er geen 

activiteit. Geniet van de feestdagen met jullie 

familie en vrienden! 

 

Vrijdag 28 december: Naar jaarlijkse 

traditie voorzien wij een heus kerstdiner deze 

avond aan het lokaal. Yeesssssss smullen 

maar! Verdere info volgt nog via mail! 

 

Groetjes, 

Heleen, Katlijn, Tim en Sofie 

 



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 .  






