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Scoutsjaar
2020-2021
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Voorwoord
Dag scouts en gidsen
Hier is hij dan, het Scheepsklokje 2020-2021!
In deze versie van het boekje kunnen jullie de planning en info vinden in verband
met de maanden April, Mei en Juni ÉN alle info over de eindejaarsactiviteit en
zomerkamp! Neem het dus allemaal volledig door, zo ben je zeker helemaal mee
voor de komende maanden.
We hebben als eenheid een pittig, avontuurlijk en toch wel een zeer merkwaardig
jaar achter de rug. We willen dan ook alle leden, ouders en omstanders enorm
bedanken voor hun inzet en het vertrouwen in onze werking.
Alle maatregelingen in verband met Covid-19’ zullen jullie ook verder in dit
Scheepsklokje vinden.
We hopen jullie & massaal veel vriendjes en vriendinnetjes te mogen verwelkomen
om samen supertoffe activiteiten te hebben.
Dat was het alweer, tot de volgende!
Het EL-team
Selma
Fura
Loes
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Algemene informatie
● Wekelijkse activiteiten lopen van 14:00 tot 17:00.
● Inschrijven kan elke dag voor of na de activiteit.
Spreek iemand van het EL-team aan. (Selma, Fura en/of Loes)
● Check ook geregeld onze site, facebook en instagram:
- dejolle.be
- facebook.com/dejolle
- scoutsdejolle
Dit is onze eerste lijn voor communicatie over evenementen en veranderingen in de
planning.
● Tips, vragen of opmerkingen in verband met het Scheepsklokje?
Laat het weten aan de redactie! (EL@dejolle.be)

Belangrijke Data
Plaats volgende data alvast in je agenda:
● 27/06 Eindejaarsuitstap
● 04/08 – 13/08 Zomerkamp
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Covid-19
(instructies en uitleg ivm code rood)

Wat mag?
Wekelijkse activiteiten zijn vanaf begin januari opnieuw
mogelijk voor de kinderen -12 jaar. Het jeugdwerk zal net
als het onderwijs onderverdeeld worden in kleurcodes.
Momenteel bevinden we ons in code rood. Lees hieronder
hoe je activiteiten aanpakt en wat (niet) kan.
Hieronder vindt je meer info over code rood. Daarnaast geven we meer info over wie er mag
deelnemen en welke activiteiten er kunnen doorgaan tijdens de huidige kleurcode.
De voorwaarden:
● Risicogroepen mogen meedoen aan de activiteit met toestemming van de ouders, voogd (bij
chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
● Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de
activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen
die betrokken is.
● Leden of leiding die in het buitenland geweest zijn volgen de richtlijnen van de overheid. We
vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond
verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidersploeg om dit
te controleren.
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Lidgeld
Een nieuw scoutsjaar brengt een heleboel papierwerk met zich mee, waaronder
hernieuwing van de inschrijvingen en betaling van het lidgeld.
Wenst u kind om deel te nemen aan het spetterend scoutsjaar 2020-2021?
Gelieve dan het bedrag van 55,00 euro over te schrijven naar BE39 7330 5386 3019 met als
mededeling “LIDGELD 2021 naam van het kind – tak”.
Voorbeeld: “LIDGELD 2021 Jeroen Deckop – Bevers”.
Wanneer dit gedaan is, stuurt u ter bevestiging een mailtje naar info@dejolle.be, dit helpt
ons om de administratie vlot te laten verlopen.
Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Indien u hier te lang
mee wacht, zijn uw kinderen niet verzekerd en mogen ze niet meer meedoen aan de
activiteiten.
Vragen over het lidgeld? Neem dan contact op met het EL-team.
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UITPAS
Vanaf dit jaar werkt scoutsgroep de jolle samen met UITPAS.
Mensen in armoede krijgen discreet 80% korting bij het inschrijvingsgeld.
De kost indeling van het lidmaatschap wordt als volgt verdeeld: De ouders zelf betalen 20%,
jeugdbeweging 20%, stad Oostende 60% van het inschrijvingsgeld.
De UITPAS kan niet enkel gebruikt worden bij het inschrijven van uw kind maar ook bij onze
fantastische kampen hierbij zit de kostenverdeling als volgt:
- Deelnemer: 20%
- Jeugdbeweging: 40%
- Stad Oostende: 40%
Voor meer info over de UITPAS mag je gerust altijd ons EL-team aanspreken elke zondag.
Meer info volgt ook via onze digitale platformen.
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Eindejaarsactiviteit
Beste ouders
Beste leden
Naar goede gewoonte organiseren we weer een super toffe eindejaarsactiviteit. Gelukkig kan deze
doorgaan aangezien de corona cijfers toch een beetje de goede kant op gaan! Dit jaar gaan we naar
… BELLEWAERDE!!!
Wat heb je zeker nodig?
- Rugzak
- Lunchpakket
- (Gevulde) drinkfles(sen)
- Koekje/snoepje
- Regenjas
- Zonnecrème
- Identiteitskaart
- Min. 1 mondmasker per persoon (ook -12)
- Een extra centje mag maar moet zeker niet!
- En Jullie goed humeur natuurlijk!!
Hoe, wat, waar?!
Op 27/06 is het zo ver, dan gaan we met z’n allen naar Bellewaerde! Jullie worden TEN LAATSTE om
).
7u20 verwacht op het plein vóór het station van Oostende (jullie zullen ons wel zien staan
Onze trein vertrekt om 7u48 maar toch is het van uiterst belang dat jullie tijdig aanwezig zijn zodat
alles vlot kan verlopen zonder enige stress. We komen aan in Ieper rond 10u05 en dan kan onze dag
beginnen! We nemen de trein terug om 16u48 en komen aan in Oostende tegen 19u26. Hou er wel
zeker rekening mee dat er altijd kans op vertraging is, moest dit té extreem zijn laten wij zeker iets
weten via onze facebook pagina!

😉

Kostprijs en inschrijving?
De prijs per persoon bedraagt €25,50.
U maakt een inschrijving officieel door;
het bedrag (€25.50) te storten op het rekeningnummer van de scouts, BE39 7330 5386 3019. Met als
mededeling ‘inschrijvingsgeld Bellewaerde’, de naam van het kind en de tak waarin hij/zij zit.
(vb Inschrijvingsgeld Bellewaerde, Jan Janssens - welpen)
U kunt inschrijven tot en met ten laatste zondag 6 juni, zodat wij tijdig alles kunnen regelen en
reserveren!

Hopelijk komen jullie massaal mee en kunnen we er een super toffe dag van maken! Bij vragen of
verdere info kunt u het EL-team steeds bereiken via info@dejolle.be!
Groetjes
De enthousiaste leiding
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Leiding
Bevers
Takleidster
Totemnaam:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Behoedzame Sifaka
Lilith Ryckaert
2015
13 Januari
sifaka@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Alexis Beernaert
2019
25 februari
alexis@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Niels Legein
2008
30 maart
niels@dejolle.be
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Welpen
Takleidster
Welpennaam:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Hathi
Loes Pijlijser
2018
28 november
loes@dejolle.be

Welpennaam:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Akela
Korneel Deley
2008
8 augustus
korneel@dejolle.be

Welpennaam:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Bagheera
Lars Dehoorne
2009
21 april
lars@dejolle.be
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Jongverkenners
Takleider
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Vic Dheuninck
2008
10 november
vic@dejolle.be

Alexander Debruyne
2020
21 mei
Alexander@dejolle.be
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Verkenners
Takleidster:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Anastasia Lokhmatova
2019
17 juli
anastasia@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Hannah Roobrouck
2019
26 juli
hannah@dejolle.be
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Jin
Takleidster:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Selma Jaidane
2016
18 december
selma@dejolle.be

Totemnaam:
Naam:
Lid Sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Swingende Fura
Sam Vanslembrouck
2007
31 oktober
fura@dejolle.be
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Hulpleiding
Totemnaam:
Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Goedhartige Moeflon
Klaas Deley
2007
28 november
moeflon@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Arno Eggers
2007
23 april
arno@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Friedl’ Ryckaert
2018
27 juli
friedl’@dejolle.be
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Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Ellen Roobrouck
2018
26 juli
ellen@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Kaat Simons
2020
12 april
kaat@dejolle.be

Naam:
Lid sinds:
Verjaardag:
Mailadres:

Benjamin Lefebvre
2020
25 februari
benjamin@dejolle.be
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Eenheidsleiding

team

Eenheidsleiding (EL)
Selma Jaidane
selma@dejolle.be
0494/33.80.64

Assistent-Eenheidsleiding (AEL)
Swingende Fura / Sam Vanslembrouck
fura@dejolle.be
0491/46.11.06

Assistent-Eenheidsleiding (AEL)
Loes Pijlijser
loes@dejolle.be
0496/85.26.85
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Bevers
Dag lieve bevertjes!!
Het fantastische scoutsjaar is al even van start maar we blijven gaan, ook in de maanden
april, mei en juni zorgen we voor spannende en avontuurlijke activiteiten.
Hopelijk zijn jullie even enthousiast en zien we jullie elke zondag terug!
Groetjes de beverleiding Sifaka, Alexis en Niels.

APRIL

Zondag 16 mei
Weten jullie het verschil tussen links en
rechts? Maakt niet uit, nu gaan we enkel
vooruit!

Zondag 10 april-11 april (paaskamp)
10/04 Ben jij even avontuurlijk als de
leiding en durf jij het aan om met ons de
duinen onveilig te maken?
11/04 De paashaas is gekomen, help jij
ons met de eitjes??
+ vergeet zeker jullie lunchpakket
niet!!

Zondag 23 mei
Vandaag bereiden we ons voor op de
beverbatch, joepie!!!
Zondag 30 mei
Spetter spatter in het water, vergeet jullie
zwemgerief of reserve kledij niet voor
later, het zal nodig zijn!!

Zondag 25 april
Vandaag gaan we samen onze tak-kas
aanvullen.
Zorg dat je om 14u aan het
lokaal bent.

😊

JUNI

MEI

Zondag 6 juni- zondag 20 juni
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
jammer genoeg eventjes geen leiding
geven :(

Zondag 2 mei
Ben jij een goede speurneus? Dan kunnen
wij jou hulp vandaag zeker gebruiken. En
op tijd zijn he, 14u!

Zondag 27 juni

Zondag 9 mei
Vandaag vergeten we zeker niet om alle
mama’s in de bloemetjes te zetten! Zoals
gewoonlijks om 14u aan het lokaal.

Eindejaarsactiviteit !!!
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Welpen
Allerliefste welpjes
We hebben weer tal van leuke activiteiten voor jullie voorzien, wij zien het alvast zitten hoor,
hopelijk jullie ook!! Elke activiteit mogen jullie trouwens laten weten wat jullie graag eens
willen doen, zo leren we jullie nog een beetje beter kennen én kunnen we supertoffe dingen
plannen voor op kamp!! Tot snel schatjes van patatjes!
Veel liefde,
Hathi, Akela en Bagheera

April

zaterdag 15 mei
JOEPIE! Jullie eerste avondactiviteit!!
Super spannend en super gezellig dus zorg
maar dat jullie er zeker zijn!!
We beginnen om 18u30 en jullie mogen
opgehaald worden om 21u.

Zondag 10 april-11 april (paaskamp)
10/04 Jullie zullen net ietsje meer welp
worden door allerlei badges te behalen
maar zorg dat jullie speurneus ook zeker
aanwezig is.
11/04 Zorg maar dat je goed uitgeslapen
bent, want zondag voormiddag zal je
mogen vechten voor jouw vlag en team!
’s Middags zullen we jullie dan een klein
voorproefje geven van wat het is om écht
welp te zijn ;) TIP: reservekledij!

Zondag 23 mei
Kom, we gaan in de duinen gaan spelen :)
Wees zeker op tijd, 14u he!
Zondag 30 mei
Spetter, spatter, spater… vandaag spelen
we met water!! TIP: neem reservekledij
mee of een bikini/zwembroek + handdoek

Zondag 25 april
Vind je gezelschapspelletjes saai? Aha! Wij
gaan daar eens verandering in brengen,
vandaag zijn JULLIE de pionnen!
Om 14u aan het lokaal.

Juni
Zondag 6 juni- zondag 20 juni
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
jammer genoeg eventjes geen leiding
geven :(

Mei
Zondag 2 mei
Als we leuke dingen willen doen op kamp,
zullen we toch een beetje centjes nodig
hebben he! Kom maar af zodat we
allemaal samen geld kunnen inzamelen.

Zondag 27 juni
Eindejaarsactiviteit !!!

Zondag 9 mei
Er zijn veel winkels, mensen en veel
straten… RA RA RA waar spelen we
vandaag een spel?
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Jongverkenners
Dag beste jongverkenners
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als anders.
We zien jullie graag terug voor volgende activiteiten.
Vele groetjes
Jullie leiding.

April

Zondag 23 mei
vandaag doen we een snoep estafette
haal dus maar je beste loopschoenen uit
de kast. Om 14u aan het lokaal!

Zondag 25 april
vandaag gaan we onze echte scoutsers
skils naar boven halen want we gaan
sjorren en vuur maken om 14u aan het
lokaal in perfect uniform!
Om 14u aan het lokaal.

Zaterdag 29 mei
vanavond doen we een gezellige
filmavond jullie worden om 19u verwacht
aan het lokaal en jullie kunnen weer
opgepikt worden door jullie ouders om
22u. Tot dan !

Mei
Zondag 2 mei
vandaag gaan we op fietstocht en deze
keer gaat het zeker door. Jullie worden om
14u aan het lokaal verwacht in perfect
uniform tot dan!

Juni
Zondag 6 juni- zondag 20 juni
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
jammer genoeg eventjes geen leiding
geven :(

Zaterdag 8 mei
Vandaag krijgen jullie een avondactiviteit
van de Jin bereid je er al maar op voor.
Zondag 16 mei
vandaag spelen we vlaggenroof doe zeker
kleren aan die vuil mogen worden
We spreken af om 14u aan het lokaal!

Zondag 27 juni
Eindejaarsactiviteit !!!
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Verkenners
Zaterdag 29 mei
Hopelijk is het mooi weer want vandaag
gaan we een romantische picknick houden
op het strand dus breng alles wat je maar
wilt mee van eten en natuurlijk een
romantische sfeer mee

Mei
Zondag 2 mei
Dag verkenners trek je wandelschoenen
maar al aan, want vandaag doen we een
dropping! Jullie worden als boeven
gedropt en moeten uit de handen van de
politie (de leiding) blijven. Jullie locatie
word doorgegeven via een Gps om de 20
min. Zal het jullie lukken om te
ontsnappen? We verwachten jullie om
10u aan het scoutslokaal. Tot dan!

Juni
Zondag 6 juni- zondag 20 juni
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
jammer genoeg eventjes geen leiding
geven :(
Zondag 27 juni

Zondag 9 mei
Vandaag spelen we een groot bosspel!
Bereid je voor op een spannend en
avontuurlijke namiddag. Breng een wit
T-shirt mee die vuil mag worden. We
verwachten jullie om 14u aan het lokaal.
Tot dan

Eindejaarsactiviteit !!!

Zondag 16 mei
Vandaag zullen we onze sjortechnieken
verbeteren. Jullie gaan een constructie
moeten maken die aan bepaalde regels
voldoen. Zijn jullie technieken genoeg up
to date om te slagen voor deze opdracht.
Zondag 23 mei
Vandaag spelen we jachtseizoen dus doe
maar jullie stevige schoenen aan want
jullie gaan moeten lopen! Tot dan!
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Jin
Zondag 30 mei
Jammer genoeg onze laatste activiteit van
het jaar, daarom een lekker leuke
teambuilding

April
Zondag 25 april
Onze tak kas begint aardig leeg te lopen,
geen angst! Geldactiviteit vandaag!! Om
14u aan het lokaal.

Juni
Zondag 6 juni- zondag 20 juni
Examens, examens, examens… De leiding
is volop aan het studeren en dus kunnen
jammer genoeg eventjes geen leiding
geven :(

Mei
Zondag 2 mei
Na ons hard werk van vorige week gaan
we genieten van een iets meer luxe-dagje.
Informatie geven we nog door.

Zondag 27 juni
Eindejaarsactiviteit !!!

Zaterdag 8 mei
Vanavond zullen jullie de jongverkenners
eens goed mogen bang maken. We
verwachten jullie om 18u aan het
lokaal tot 22u.
zaterdag 15 mei
Vanavond is jullie tweede poging
kinderen bang maken, maar deze keer
de welpen! We verwachten jullie om
17u tot 21u.
Zondag 23 mei
Dropping poging 2, om te zorgen dat
jullie deze keer op tijd zullen zijn
zonder extra vervoer verwachten we
jullie om 10u.
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ZOMERKAMP
4/08/2021 – 13/08/2021

21e FOS De Jolle
THEMA: HIPPIE
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Intro
Ja ja, het is weer zo ver, we gaan weer met z’n allen op ZOMERKAMP! Met dit
bundeltje willen we alle info meegeven die nodig is om uw kind zorgeloos op kamp te
kunnen laten vertrekken. Dit jaar organiseren we geen bezoekdag, aangezien de
maatregelen dit niet toe laten. Doorgaan doen we met de trein en terugkeren doen
we met de auto (dus het is de bedoeling dat de kinderen opgehaald worden). We
trekken dit jaar opnieuw naar Zutendaal. Meer info vind je verder in het boekje.
Het thema van ons zomerkamp is HIPPIE !!
We verwachten dat alle leden passende verkleedkledij bij hebben om zich volledig te
kunnen inleven tijdens het zomerkamp!
Door de corona maatregelen vragen wij elk lid om minstens één eigen mondmasker
mee te nemen. We voorzien ontsmettende handgel en zorgen dat het er wat
hygiënischer dan gewoonlijk aan toe gaat. Ook vragen we om de dagen voor vertrek
genoeg te rusten. Kinderen die ziek zijn geweest (maakt niet uit welke ziekte) tot vijf
dagen voor kamp mogen niet mee.
Als een kind ziek is op kamp wordt hij/zij zo snel mogelijk opgehaald!
Heb je vragen? Contacteer de eenheidsleiding via mail: info@dejolle.be.

Groetjes!
De Leidersploeg
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Waar gaan we naar toe?
De plaats van dit jaar waar we naartoe gaan ligt in het prachtige Limburg, net zoals
vorig jaar. De locatie is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, we reizen
dan ook met de trein. We verblijven op het terrein Stevoorde 3 in Zutendaal.
In de zomer genieten we als scouts van het buitenzijn, de bossen en het speelgroen.
Ook dit jaar slapen we gedurende het hele kamp in tenten. Het is belangrijk om
hiervoor het correcte materiaal te voorzien (zie bagagelijst).

Inschrijving en medische fiche
Inschrijven kan enkel online op de website dejolle.be via het gepaste
inschrijvingsformulier.
We verzoeken jullie om ten laatste in te schrijven op 15 juli. De kinderen zijn echter
pas ingeschreven als het gepaste bedrag is overgeschreven op de rekening.
De deelnemersprijs voor het hele kamp verschilt per tak. Zie hieronder:
Bevers:
Welpen:
Jongverkenners:
Verkenners:
Jin:

120 euro
170 euro
180 euro
190 euro
190 euro

Het bedrag kan worden betaald op rekeningnummer BE39 7330 5386 3019 met als
vermelding ZOMERKAMP + naam van het kind + tak .
vb. ZOMERKAMP - Jan Janssen - welpen

De medische fiche zal u binnenkort via de website kunnen downloaden, hierover
volgt nog een mail en bericht op facebook!. Gelieve 1 medische fiche per kind

duidelijk in te vullen en deze geprint af te geven samen met de (kids)-ID bij
vertrek. We willen graag op voorhand goed ingelicht zijn. Wees dus volledig!
Belangrijk: Er worden geen medicijnen toegediend zonder toestemming van een
geaccrediteerde huisarts.
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Vertrek - Terugkomst - Bagage ophalen
Vertrek
Alle kinderen worden op woensdag 4 augustus verwacht om TEN LAATSTE 10u15
aan Station Oostende. Onze trein vertrekt om 10u43 dus zorg dat je zeker tijdig
aanwezig bent! Neem zeker een klein rugzakje mee met een drankje en een koekje!
Én vergeet ook zeker jullie (kids) ID en medische fiche niet mee te nemen!

Bagage
Dit jaar is er (voorlopig) geen bezoekdag, dit door de huidige maatregelen. Alle
kinderen komen met de trein naar kamp dus wordt er van jullie verwacht dat jullie de
bagage komen brengen naar het scoutslokaal op 28/08 tussen 16u en 18u zodat
alle bagage aanwezig is om mee te gaan met de camion. Terugkeren gebeurt met de
auto.

Terugkomst
De bevers gaan zoals gewoonlijk iets minder lang op kamp dan de oudere takken.
Zij keren terug met de trein op maandag 9 augustus.
Alle overige takken – welpen, jongverkenners, verkenners en jin – worden
opgehaald met de auto op vrijdag 13 augustus.
-

Bevers mogen opgehaald worden om 14u op het kampterrein in Zutendaal op
9 augustus.
Alle andere takken mogen ook opgehaald worden om 14u op het kampterrein
in Zutendaal op 13 augustus.

Verloren voorwerpen ophalen
Op woensdag 18 augustus kan iedereen tussen 16 uur en 18 uur langskomen in
het scoutslokaal om verloren voorwerpen op te halen. De leiding is op dat moment
bezig met het uitladen van het materiaal. Uiteraard zijn ook alle helpende handen
welkom!
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Schematische weergave van alle belangrijke data en tijdstippen:
Datum

Tijdstip

Vertrek alle takken
(B W JV V J)

Woensdag 04/08

Station
Oostende

10u15

Ophalen bevers

Maandag 09/08

Zutendaal

14u

Ophalen alle overige takken Vrijdag 13/08
(W JV V J)

Zutendaal

14u

Verloren
voorwerpen ophalen

Scoutslokaal

Woensdag 18/08
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16u – 18u

Bagage
De bagagelijst kunt u achteraan vinden bij op pagina 32. Stop alle bagage in een
trekkersrugzak. Stevige vliegtuigkoffers of sporttassen zijn absoluut niet toegelaten
vanaf de welpen tak. De kinderen dienen makkelijk hun eigen tas te kunnen dragen.
Er kan altijd een kleinere trekkersrugzak meegenomen worden die gepast is voor de
tweedaagse; zorg dat het matje, de slaapzak, drinkfles, regenjas en een extra paar
ondergoed en t shirt er zeker inpassen. Een beetje plaats over is welkom want de
lunch moet ook nog meekunnen!
Zorg er zeker voor dat de rugzak op maat van uw kind is.
Enkel bevers mogen een sporttas meenemen.
Alle bagage moet in 1 tas worden gestopt. Extra tassen met kleding, plastic tassen
met laarzen etc… zijn niet toegestaan!
Het is belangrijk dat in alle bagage die meegaat op kamp een naam wordt geplaatst!
Zeker in kledij die iedereen heeft: scoutstrui, das, scoutsbroek, scoutshemd, scouts
T-shirt…
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Dagverloop
07.00u
07.30u
08.00u
08.15u
09.00u
12.00u
13.00u
14.00u
16.00u
18.30u
19.30u
20.30u
21.30u
22.00u
22.30u
23.00u

Opstaan van de leiding met dagdienst
Wekken van de kinderen + ochtendgymnastiek + wassen
Ochtend formatie
Ontbijt + afwas + tanden poetsen
Start ochtendactiviteiten
Middagmaaltijd
Platte rust
Start middagactiviteit
Vieruurtje
Avondmaal
Start avondspel
Slapen gaan Bevers
Slapen gaan Welpen
Slapen gaan Jv’s + stilte op het domein
Slapen gaan V’s
Slapen gaan Jin + vergadering leiding

Dit dagschema is onder voorbehoud. De leiding kan in het kader van een bepaalde
activiteit afwijken van deze regeling (vb. tweedaagse wandeltocht).

Contact Adres en gegevens
Het adres van het verblijf (bezoekdag):
Stevoordseweg zn
3690 ZUTENDAAL
Belgium
Het kampterrein heet ‘Stevoorde 3’
Postadres:
Bart Verstappen
‘’t.a.v De Jolle + naam van het kind’’
15 augustusstraat 68
3690 Zutendaal
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Afspraken
◉
◉
◉

◉
◉
◉

◉

Bezoek van de ouders tijdens het kamp wordt niet toegestaan.
De kinderen kunnen het terrein niet zomaar verlaten. Ze mogen enkel het
terrein verlaten mits toestemming van de eenheidsleiding.
De programma’s worden zorgvuldig samengesteld en bekeken in
samenspraak met de eenheidsleiding zodat er geen overdreven fysieke
inspanningen moeten geleverd worden.
De dagplanning zal steeds zo goed mogelijk opgevolgd worden.
Na 22u is het stil op het terrein. Er is algemene stilte vanaf het moment dat de
jongverkenners gaan slapen.
Gsm’s, radio’s, mp3-spelers, elektronische apparaten, snoepgoed en
frisdrank zijn niet toegelaten tijdens het zomerkamp. De kookploeg voorziet
voldoende gezond eten en voorziet in de dagelijkse portie suikers. Bij
aankomst wordt gevraagd het snoepgoed af te geven. Onder toezicht van
de leiding kan dit verdeeld worden op bepaalde tijdstippen.
Neemt jouw kind toch een elektronisch apparaat mee? Dan is dit volledig op
eigen risico en is het gedurende het hele kamp zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid, bovendien mag het niet gebruikt worden gedurende
het hele kamp.
Er mag enkel naar de eenheidsleiding gebeld worden in dringende
gevallen!!!

Uniform!
Als we op verplaatsing gaan dan moeten we herkend worden als scouts! Daarom
moet iedereen in perfect uniform zijn. Nog eens het uniform op een rijtje:
➔
➔
➔
➔
➔

Das
Donkerblauwe broek
De Jolle trui (voor bevers en welpen) of donkerblauwe trui
Scoutshemd (vanaf welpen) met alle badges
De Jolle T-shirt of donkerblauw t-shirt

Iedereen vertrekt in perfect uniform! Als er kledingstukken zijn die ontbreken kan je
mailen naar Sifaka (sifaka@dejolle.be) die ons winkeltje openhoudt.
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Welke leiding gaat mee?
Eenheidsleiders

Selma Jaidane (+32 494 33 80 64)
Swingende Fura (+32 491 46 11 06)
-Sam Vanslembrouck
Loes Pijlijser (+32 496 85 26 85)

Bevers

Behoedzame Sifaka
-Lilith Ryckaert
Alexis Beernaert
Niels Legein

Welpen

Loes Pijlijser (+32 496 85 26 85)
~Hathi
Lars Dehoorne
~Bagheera

Jongverkenners

Vic Dheuninck
Alexander Debruyne
Arno Eggers

Verkenners

Anastasia Lokmatova
Hannah Roobrouck

Jin

Selma Jaidane (+32 494 33 80 64)
Swingende Fura (+32 491 46 11 06)
-Sam Vanslembrouck
Goedhartige Moeflon
- Klaas Deley

Hulp leiding

Ellen Roobrouck
Kaat Simons
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Tips van dokter scout
We willen u hier enkele tips meegeven die we uit ervaring hebben opgedaan:
◉
◉

◉
◉
◉

◉

◉

◉

Zorg dat uw kind meehelpt bij het maken van de rugzak. Zo weten zij
ongeveer waar alles zit.
Voor iedereen is het best om de naam in elk kledingstuk te zetten. Elk jaar
komen we terug met kledij die telkens van niemand is. Zorg dat uw kind zijn of
haar spullen herkent door de naam of een markering (symbool die ze
herkennen vanop school of iets dergelijks).
Het kan voor de bevertjes en welpen handig zijn de kledij per dag in een
zakje te stoppen en daar de dag op te schrijven.
Zorg ervoor dat er geen al te nieuwe kledij mee is, speelkledij die vuil mag
worden is belangrijk!
Geef een vuilniszak of kussensloop mee in de bagage. De vuile kledij kan
dan meteen in de vuilniszak/kussensloop worden gestopt en wordt op die
manier samengehouden. De andere kledij wordt hierdoor niet vuil.
Neem een brooddoos mee i.p.v. plastiek folie voor het lunchpakket. Zo sparen
we het milieu. Ook je drankje (water) kan in een drinkbus. Plastic flesjes
vergroten onze afvalberg.
Steek alles wat vloeibaar is en in de toiletzak moet (shampoo, douchegel etc)
eerst in een plastic zakje vooraleer dit in de toiletzak gaat zodat het geen
ramp is als er wat uitloopt.
We laten enkel biologisch afbreekbare zeep en shampoo toe op kamp!
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Wat moet je mee hebben?
Schrijf in elk kledingstuk een naam aub!
!!! PER KIND MINSTENS ÉÉN MONDMASKER !!!

SLAAPGERIEF
- kussen
- slaapzak
- slaapmatje
- pyjama
- eventueel 1 teddybeer (zeker niet
meer!)

KLEDIJ
- 10 stellen ondergoed (+ reserve)
- 10 stellen kousen (+ reserve)
- korte broeken
- lange broeken
- T-shirts
- truien
- extra dikke trui (voor avondspel of
kampvuur)
- zonnebril en pet
- zwemkleding
- regenkledij: regenjas en regenlaarzen
- verkleedkledij in thema (hippie)
- wit T-shirt (zal vuil worden)

WASGERIEF
(steek alles in de toiletzak)
- toiletzak
- wasteiltje
- washandjes
- zeep (biologisch afbreekbaar! De rest
wordt NIET gebruikt)
- shampoo (biologisch afbreekbaar! De
rest wordt NIET gebruikt)
- handdoeken (bij voorkeur
sneldrogend)
- tandenborstel
- tandpasta
- kam
- zonnecrème en aftersun (kleine
tubes)

DIVERSEN
- Mondmasker (minstens 1/lid)
- Drinkfles
- gamel, bestek en drinkbeker
- dagrugzak (mee bij vertrek)
- stevige schoenen (wandelschoenen
of sportschoenen)
- watersandalen
- reflectiemateriaal (fluohesje) verplicht
voor de veiligheid!
- zaklamp + extra reserve batterijen of
ecologische schud- of draai zaklampen
- medicatie en voorschrift (indien nodig

UNIFORM (aan bij vertrek!)
- trui (vanaf bevers)
- hemd (vanaf welpen)
- das
- blauwe broek
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Uniform
Het uniform in De Jolle is volledig donkerblauw, we verwachten dan ook dat iedereen zich
daaraan houdt. Uniformkleren zijn te koop in het scoutswinkeltje. Elke zondag is de
scoutswinkel open van 13u30 – 14u.
Te koop in het scouts winkeltje:
DAS:
SCOUTS T-SHIRT:
SCOUTSTRUI:
SCOUTSHEMD:
AFRITSBARE SCOUTSBROEK: 25 euro
BADGES:

6 euro
10 euro
15 euro
35 euro
1 euro/stuk

Een das is verplicht, de overige kledingstukken zijn niet verplicht maar wel aangeraden.
De verantwoordelijke voor het scouts winkeltje is Sifaka, te bereiken op sifaka@dejolle.be of
via info@dejolle.be.
Tweedehandskledij is verkrijgbaar in het scouts winkeltje tegen een verlaagde prijs. Hebt u
nog oude uniformen liggen?
Breng ze gerust mee op zondag zodat iemand anders er gebruik van kan maken!
Vraag je je ook soms af waar die badges nu precies horen? Op onderstaande afbeelding
staan de correcte plaatsen aangeduid! Voor een meer gedetailleerde uitleg, bezoek je best
de foswiki.
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Zoekertjes
- Tweedehandskledij
→ Als je thuis oude uniformkledij hebt liggen die te klein geworden is, breng
ze zeker mee naar het lokaal!
Het kledingstuk dat je binnenbrengt kan je dan in een maatje groter
kopen aan een verlaagde prijs!
Meer informatie? Contacteer ons (info@dejolle.be)
- Spelmateriaal
→ Knutselmateriaal, sportmateriaal, gezelschapsspelletjes…
In de scouts kunnen we het allemaal goed gebruiken! Als je iets leuk hebt
liggen dat je thuis niet meer gebruikt, mag je het gerust meebrengen!
Meer informatie? Contacteer de materiaalmeester Niels (Niels@dejolle.be)
- Verkleedkledij
→ Na jarenlang gebruik is ons verkleedmateriaal eens aan vervanging toe!
Oude carnavalskostuums of jasjes van je oma? In ons materiaalkot vindt het
zeker een plekje.
Meer informatie? Contacteer de materiaalmeester Niels!
(Niels@dejolle.be)

35

Sponsors
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Gastrobar Sam Van iseghemslaan 8400
Oostende
0473 55 59 38
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Wij bedanken volgende sponsors voor hun
steun.
Meer info over sponsoring? Stuur naar
info@dejolle.be.
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