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—————VOORWOORD—————
Kinderen, scouten, vrienden!!!

Eindelijk, het nieuwe scoutsjaar kan van start gaan.
Dat betekent natuurlijk ook een nieuw Scheepsklokje,
jullie zijn alvast super goed bezig met het lezen
ervan :)

In deze versie van het boekje, deel 1 dus, zullen
jullie alle informatie en planningen vinden van de
maanden september, oktober, november en december.
Waar we zullen beginnen met een startdag en eindigen
met sinterklaas en examens. Neem het dus zeker goed
door zodat jullie van alles op de hoogte zijn.

Als eenheid hebben we een ingewikkeld, avontuurlijk
maar heel mooi jaar achter de rug. We willen dan ook
alle leden, ouders en omstanders enorm bedanken voor
hun inzet en vertrouwen in onze werking.  Hopelijk
merken we dit jaar nog wat minder van de hele corona
situatie! Alle COVID-19 maatregelen die ons nog
opgelegd werden zijn verder in het boekje terug te
vinden.

We hopen jullie en vele vriendjes & vriendinnetjes
te mogen verwelkomen om samen allerlei fantastische
activiteiten en avonturen te beleven.

Tot zo ver ons voorwoordje, we zien jullie snel
Met scoutse groeten

Selma & Loes
Het EL-team
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——ALGEMENE INFORMATIE——
- Onze wekelijkse activiteiten zijn op zondag en
lopen van 14u00 tot 17u00.

- Inschrijven kan elke dag voor of na de activiteit,
hiervoor mag je iemand van het EL-team aanspreken
(Selma en/of Loes).

- Check geregeld onze site, facebook en instagram:

dejolle.be
facebook.com/dejolle
scoutsdejolle

Dit zijn onze eerste lijnen voor communicatie
over evenementen en veranderingen in de
planning.

- Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen in verband
met het Scheepsklokje? Laat het dan zeker weten aan
de redactie! (info@dejolle.be)

——BELANGRIJKE DATA——
Volgende data mag u alvast in uw agenda plaatsen en
zijn van uiterst belang ;)

- 12/09: startdag
- 16/10: dia-avond
- 05/12: sinterklaas
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—————LIDGELD—————

Een nieuw scoutsjaar brengt een heleboel papierwerk
met zich mee, waaronder dus ook de hernieuwing van
de inschrijvingen en betaling van het lidgeld.

Wenst uw kind deel te nemen aan het spetterend
scoutsjaar 2021-2022? Dan werkt een inschrijving als
volgt;

- Het Lidgeld bedraagt 55,00 euro.
- Wij vragen u het juiste bedrag over te schrijven

op het rekeningnummer van onze scouts; BE39 7330
5386 3019 .

- Als volgt voegt u “LIDGELD 2021-2022 naam van
het kind – tak” toe als mededeling.
vb: “LIDGELD 2021-2022 Jan Janssens - Welpen”

Wanneer dit gedaan is, vragen wij u ter bevestiging
een mailtje te sturen naar info@dejolle.be , dit
helpt ons om de administratie vlot te laten
verlopen.

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om dit zo snel
mogelijk in orde te brengen. Indien u te lang wacht,
zijn uw kinderen niet verzekerd en mogen zij
bijgevolg niet meer deelnemen aan de activiteiten.

Heeft u vragen in verband met het lidgeld? Neem dan
zeker contact op met het EL-team via
info@dejolle.be.
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—————UITPAS—————

Ook dit jaar werkt onze scouts 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 betalen 20%
- De jeugdbeweging betaald 20%
- Stad Oostende betaald 60%

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:

- De deelnemer betaald 20%
- De jeugdbeweging betaald 40%
- Stad Oostende betaald 40%

Voor meer info in verband met de UITPAS mag u ons
EL-team elke zondag aanspreken of mag u een mailtje
sturen naar info@dejolle.be .

Meer info volgt ook via onze digitale platformen;
instagram, facebook en natuurlijke onze site!
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—————COVID 19—————
Wie mag komen?

Iedereen! Zolang je je niet ziekjes voelt en/of
in contact bent geweest met iemand die positief

testte en in quarantaine moet.

Wat met mondmaskers?
Tijdens de activiteiten is niemand nog verplicht om
een mondmasker te dragen, voel je je veiliger als je
hem toch aanhoudt? Dan is dat zeker toegelaten.

Bij contact met externen moeten alle 12+ leden en de
leiding wél nog een mondmasker dragen, wat betekent
dit concreet? Wanneer ouders aanwezig zijn om hun
kinderen af te zetten of voor andere redenen, dan
wordt het mondmasker wel gedragen.

Zijn er nog algemene regels?
Er zal nog steeds aandacht zijn voor ventilatie,

basishygiëne én activiteiten gaan nog zoveel
mogelijk buiten door.

Ohnee! Een besmetting.
Bij besmettingen worden er verschillende stappen
gevolgd. Specifiek worden deze niet gegeven
aangezien elk stappenplan afhankelijk is per
situatie.

Meer vragen of info?
Heeft u nog meer vragen of wenst u wat extra info,

dan zijn wij steeds bereikbaar via info@dejolle.be .
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—————LEIDING—————
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———BEVERS———

TAKLEIDER:
Niels Legein Alexis Beernaert

lid sinds: 2008 lid sinds: 2019

verjaardag: 30/03 verjaardag: 25/02

mail: niels@dejolle.be mail: alexis@dejolle.be

Emile Schallier Mèja Vanhoucke

lid sinds: 2009 lid sinds: 2009

verjaardag: 16/12 verjaardag: 05/01

mail: emile@dejolle.be mail: meja@dejolle.be
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———WELPEN———

TAKLEIDER:
Lars Dehoorne Maxim Lowyck

welpennaam: Akela welpennaam: Mang

lid sinds: 2009 lid sinds: 2009

verjaardag: 21/04 verjaardag: 10/08

mail: lars@dejolle.be mail: maxim@dejolle.be

Beau Nieuwenhuyse Fae Vanden Berghe
welpennaam: Lowie welpennaam: Shere-Kang

lid sinds: 2010 lid sinds: 2020

verjaardag: 20/02 verjaardag: 27/09

mail: beau@dejolle.be mail: fae@dejolle.be
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———JONGVERKENNERS———

TAKLEIDER:
Loes Pijlijser Willy Dubois

lid sinds: 2018 lid sinds: 2021

verjaardag: 28/11 verjaardag: 15/06

mail: loes@dejolle.be mail: willy@dejolle.be

Pablo Devos Obi moreau

lid sinds: 2009 lid sinds: 2021

verjaardag: 16/10 verjaardag: 29/06

mail: pablo@dejolle.be mail: obi@dejolle.be
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Amy Lowyck

lid sinds: 2020

verjaardag: 02/03

mail: amy@dejolle.be
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———VERKENNERS———

TAKLEIDER:
Behoedzame Sifaka Selma Jaidane

~Lilith

lid sinds: 2015 lid sinds: 2016

verjaardag: 13/01 verjaardag: 18/12

mail: sifaka@dejolle.be mail: selma@dejolle.be

Alexander Debruyne Kaat Simons

lid sinds:2020 lid sinds:2020

verjaardag: 21/05 verjaardag: 12/04

mail: alexander@dejolle.be mail: kaat@dejolle.be
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———HULPLEIDING———

Friedl’ Ryckaert Anastasia Lokhmatova

lid sinds: 2018 lid sinds: 2019

verjaardag: 27/07 verjaardag: 17/07

mail: friedl@dejolle.be mail: anastasia@dejolle.be

Hannah Roobrouck Ellen Roobrouck

lid sinds: 2019 lid sinds: 2018

verjaardag: 26/07 verjaardag: 26/07

mail: hannah@dejolle.be mail: ellen@dejolle.be
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Korneel Deley

lid sinds: 2008

verjaardag: 08/08

mail: korneel@dejolle.be
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———EENHEIDSLEIDING  team———

Eenheidsleiding (EL): Assistent-
Eenheidsleiding(AEL):

Selma Jaidane Loes Pijlijser

selma@dejolle.be loes@dejolle.be

0494/33.80.64 0496/85.26.85

Assistent-Eenheidsleiders in opleiding:

Maxim Lowyck Beau Nieuwenhuyse Pablo Devos
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—————BEVERS—————
Dag lieve bevertjes!

Dit jaar zullen we er weer een topjaar van maken met
heel veel toffe activiteiten. Ook hopen we jullie
elke week te zien én vergeet zeker jullie vriendjes
niet mee te nemen! Hopelijk hebben jullie er veel zin

in, wij alleszins wel al ;)

Groetjes de beverleiding
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SEPTEMBER

12/09/2021:
STARTDAG!Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.

19/09/2021:
Wie blijft bever, wie wordt welp??

We verwachten jullie om 14u aan het lokaal.

26/09/2021:
De leiding is op saamdagen, dus geen activiteit deze
week. Hopelijk zien wij jullie volgende week terug!!

OKTOBER
03/10/2021:

Rarara waar ben ik ...?
14u aan het lokaal ;)

10/10/2021:
Vandaag is teamwork super belangrijk dusss
samenwerken is de boodschap!

16/10/2021:
JOEPIE! Het is weer zo ver,

dia-avond 2021 komt eraan! alle info kregen jullie
reeds via mail!

24/10/2021:
De leiding is vandaag al aanwezig om 13u40, jullie
zijn welkom! Als je broertjes of zusjes hebt neem ze
dan zeker mee vandaag! Ten laatste om 14u aan het
lokaal.

30/10/2021:
Soep, soep, soep eet je met een..?

Vandaag maken we heksensoep, hmm. We verwachten
jullie verkleed aan het lokaal, wees op tijd!

Activiteit van 12u30-20u30🎃.
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NOVEMBER

07/11/2021:
Vandaag is er geen activiteit! Geniet nog maar van
jullie laatste dag vakantie ;)

14/11/2021:
Spetter, spieter, spater lekker in het water.

We verwachten jullie om 14u
met zwemkledij aan het nieuwe zwembad van Oostende.

21/11/2021:
Een ezel balkt, een geit mekkert, maar welk geluid
maakt een bever? We verwachten jullie om 14u aan de
kinderboerderij! Stuiverstraat 599 8400 Oostende.

28/11/2021:
Trek jullie sportkleren maar aan

want we zullen gaan met die banaan!Zoals gewoonlijk
aan het lokaal :)

DECEMBER

05/12/2021:
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint!! Jaja de
Sint komt weer langs. Zijn jullie wel allemaal braaf
geweest? Wees op tijd, 14u he.

12/12/2021 - 21/12/2021:
Het is weer zo ver…

De leiding zal weer moeten leiden 😓 Examens,
examens, examens… We zien jullie terug na de

vakantie!

21/12/2021 - 04/01/2022: KERSTVAKANTIE! Hopelijk
genieten jullie er allemaal met volle teugen van.
Heel veel kerst kusjes xxx
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—————WELPEN—————
Dag lieve welpjes!

Wij zijn alvast RAZEND enthousiast om samen met
jullie elke zondag op een nieuw avontuur te gaan in
de jungle. Akela heeft dit jaar nieuwe vriendjes
meegenomen. De nieuwe leiding Lowie de aap (Beau),
Mang de vleermuis (Maxim) en Shere - Khan de tijger
(Fae) kunnen niet wachten om met jullie te spelen!

Veel scoutse groetjes
De Welpenleiding
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SEPTEMBER

12/09/2021:
STARTDAG!Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.

19/09/2021:
Om ons nieuwe scoutsjaar goed te starten verwachten

we jullie vol enthousiasme om 14u aan het
scoutslokaal voor de eerste echte activiteit

trommmmmgeroffeelllllllllllllll,
het grote overgangsspel!

26/09:2021:
De leiding is op saamdagen, dus geen activiteit deze
week. Hopelijk zien wij jullie volgende week terug!!

OKTOBER

03/10/2021:
Vandaag gaan we op een magische zoektocht in het

bos. PAS OP, door dit tekstje te lezen ben je ook
meteen betoverd! Dusssssssss zorg maar dat je zeker

om 14u aan het lokaal staat zodat we samen de
toverspreuk kunnen verbreken. Flieter flatter flater

we zien jullie later!

10/10/2021:
Trek maar jullie creatieve schoenen & vuile kleren
aan, want vandaag zullen we ons lokaal inrichten!
Vergeet zeker ook niet om leuke spulletjes mee te
nemen zodat het lokaal er helemaal top uit zkomt te
zien!

16/10/2021:
JOEPIE! Het is weer zo ver,

dia-avond 2021 komt eraan! Alle info kregen jullie
reeds via mail!
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24/10/2021: GEEF ACHT!!!! CADETTEN, JULLIE WORDEN
VERWACHT STIPT OM 14U AAN HET LOKAAL, IN JULLIE
BESTE LEGER UNIFORM! DEGENE DIE ER NIET ZIJN MOGEN
HET LOKAAL KUISEN MET EEN TANDENBORSTEL!!!

31/10/2021:
Aandacht aan alle welpen!

Recent kwam er een melding binnen in verband met
spoken in ons lokaal. Trek dus maar jullie meest
angstaanjagende verkleedkleren aan, want er valt
misschien wel iets mee te winnen. Jullie worden
verwacht om 18:00 aan het lokaal en kunnen weer

opgehaald worden om 21:30.
See you later Ghostbusters!

NOVEMBER

07/11/2021:
Vandaag is er geen activiteit! Geniet nog maar van
jullie laatste dag vakantie ;)

14/11/2021:
“Zwem je voor het eerst dan sla je een flater, trek

het je niet aan ‘t zijn zorgen voor later…... “
Vandaag gaan we zwemmen.

Trek dus maar jullie mooiste zwembroek aan en
vergeet zeker niet wat geld voor de inkom. Jullie

worden verwacht om 14u aan het zwembad van Oostende.

21/11/2021:
Hoe goed kennen jullie Oostende? Dat zullen we
vandaag ontdekken tijdens een stadsspel.
Jullie worden verwacht om 14 uur aan het lokaal.
Neem alvast jullie camera mee zodat jullie al deze
mooie plekjes in Oostende kunnen vastleggen.
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27/11/2021:
Om ons allemaal al goed in de kerstsfeer te brengen,

organiseren we een gezellige filmavond. Neem dus
maar een warm dekentje mee en wat snacks. Jullie

worden verwacht 18u aan het lokaal en kunnen weer
opgehaald worden om 21u30. En niet vergeten ALL WE

WANT FOR CHRISTMAS IS YOUUUUU!!!

DECEMBER

05/12/2021:
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint!! Jaja de
Sint komt weer langs. Zijn jullie wel allemaal braaf
geweest? Wees op tijd, 14u he.

12/12/2021 - 21/12/2021:
Het is weer zo ver…

De leiding zal weer moeten leiden 😓 Examens,
examens, examens… We zien jullie terug na de

vakantie!

21/12/2021 - 04/01/2022:
KERSTVAKANTIE! Hopelijk genieten jullie er allemaal
met volle teugen van. Heel veel kerst kusjes xxx
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———JONGVERKENNERS———
Dag allerliefste jongverkenners

Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe groep en
natuurlijk ook nieuwe leiding! Wij -Loes, Pablo, Obi
en Amy- kunnen niet wachten om elke zondag mega leuke

nieuwe ervaringen op te doen samen met jullie.
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij :)

Heel veel knuffels van jullie leiding
xoxo
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SEPTEMBER

12/09/2021:
STARTDAG!Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.

19/09/2021:
Er gaan kids weg en er komen kids bij…

Hoe spannend is dat! Zorg maar dat je er bent voor
dé bekende overgooi!

26/09/2021:
De leiding is op saamdagen, dus geen activiteit deze
week. Hopelijk zien wij jullie volgende week terug!!

OKTOBER

03/10/2021:
Eerste, échte, officiële activiteit met onze groep!
Zien jullie het zitten? Wij wel hoor ;) Be there om

14u aan het lokaal!

10/10/2021:
BE READY! Het wordt heavy vandaag. HINT: neem vuile-
/ reservekledij mee!!!

16/10/2021:
JOEPIE! Het is weer zo ver,

dia-avond 2021 komt eraan! Alle info kregen jullie
reeds via mail!

24/10/2021:
Vandaag zullen jullie net iets meer jongverkenner
worden! Zorg dus maar dat jullie er zijn. 14u he!

30/10/2021:
Deze week zijn jullie zaterdagavond welkom van 19u30

tot 22u30. We zeggen niets hoor, maar het is
halloween ;)
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NOVEMBER

07/11/2021:
Vandaag is er geen activiteit! Geniet nog maar van
jullie laatste dag vakantie ;)

14/11/2021:
Gelieve aanwezig te zijn om 16u!

We zullen met jullie een fantastische ruiltocht doen
+ extra challenge; jullie moeten zelf proberen een

deftige maaltijd te maken, succes en be on time.
Jullie mogen opgehaald worden om 20u.

21/11/2021:
Cash, cash, cash is what we need als we chille
dingen willen doen op kamp! Dus…  wees op tijd!

28/11/2021:
LOES IS JARIG! Maar… al het feestmateriaal is

vermist, een echte zoektocht. Komen jullie helpen
zoeken? Dan wordt het een top party!

DECEMBER

05/12/2021:
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint!! Jaja de
Sint komt weer langs. Zijn jullie wel allemaal braaf
geweest? Wees op tijd, 14u he.

12/12/2021 - 21/12/2021:
Het is weer zo ver…

De leiding zal weer moeten leiden 😓 Examens,
examens, examens… We zien jullie terug na de

vakantie!

21/12/2021 - 04/01/2022: KERSTVAKANTIE! Hopelijk
genieten jullie er allemaal met volle teugen van.
Heel veel kerst kusjes xxx

26



—————VERKENNERS—————
WAFELS

VERSE WAFELS
AAN HALVE PRIJS
KOM ZE HALEN

verkennerleiding
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SEPTEMBER

12/09/2021:
STARTDAG!Jullie zijn welkom van 14u tot 17u.

19/09/2021:
OVERGOOI!!!

We verwachten jullie om 14u aan het lokaal.

26/09/2021:
De leiding is op saamdagen, dus geen activiteit deze
week. Hopelijk zien wij jullie volgende week terug!!

OKTOBER

03/10/2021:
Vandaag doen we een teambuilding, maak jullie fysiek

én mentaal maar al klaar.

10/10/2021:
Eigen toevoegingen en extraatjes mogen meegenomen
worden vandaag, anders blijft het lokaal ook maar
saai he. Inrichten it is!

16/10/2021:
JOEPIE! Het is weer zo ver,

dia-avond 2021 komt eraan! alle info kregen jullie
reeds via mail!

24/10/2021:
Vandaag spelen we een stadsspel, wij verwachten
jullie om 14u aan het Kursaal. Neem zeker jullie
gewone kleren mee in een rugzak.

30/10/2021:
Pumpkin-carving en filmavond, we verwachten jullie

om 17u aan het lokaal.
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NOVEMBER

07/11/2021:
Vandaag is er geen activiteit! Geniet nog maar van
jullie laatste dag vakantie ;)

14/11/2021:
Een zeer alternatieve fotozoektocht, om 14u aan het

lokaal! (#streaks)

21/11/2021:
Naam activiteit => voor een appel en een ei.

27/11/2021:
casino-night! jullie worden verwacht om 19.30 en
mogen ons weer verlaten om 22u30. See you guys!

DECEMBER

05/12/2021:
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint!! Jaja de
Sint komt weer langs. Zijn jullie wel allemaal braaf
geweest? Wees op tijd, 14u he.

12/12/2021 - 21/12/2021:
Het is weer zo ver…

De leiding zal weer moeten leiden 😓 Examens,
examens, examens… We zien jullie terug na de

vakantie!

21/12/2021 -04/12/2021: KERSTVAKANTIE! Hopelijk
genieten jullie er allemaal met volle teugen van.
Heel veel kerst kusjes xxx
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—————UNIFORM—————
Het uniform van 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 €6

SCOUTS T-SHIRT €10

SCOUTSTRUI €15

SCOUTSHEMD €35

BADGES €1 / STUK

Een das is verplicht, de overige kledingstukken zijn
niet verplicht maar wel aangeraden.
Voor vragen of info ivm het winkeltje en aankopen
zijn Sifaka en Loes te bereiken via
sifaka@dejolle.be of via loes@dejolle.be .

Tweedehandskledij is verkrijgbaar in het scouts
winkeltje tegen een verlaagde prijs. Heeft u nog
oude uniformen liggen? Dan mag u die zeker komen
afgeven! Wilt u zelf liever een al-gebruikte-trui,
-shirt,...  kom dan ook zeker eens langs!
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———BADGES———

Vraagt u zich af waar de badges nu precies horen?
Dan helpen wij u graag aan de hand van onderstaande
foto! Voor een meer gedetailleerde uitleg, bezoek je
best de foswiki.
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—————ZOEKERTJES—————
———TWEEDEHANDSKLEDIJ———

Als u thuis oude uniformkledij heeft liggen die te
klein geworden is, breng deze dan 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 dan zeker via sifaka@dejolle.be of
loes@dejolle.be

———SPELMATERIAAL———

Als u thuis knutselmateriaal, sportmateriaal,
gezelschapsspelletjes… noem maar op, heeft liggen in
overvloed dan is dat altijd welkom bij ons! Als
scouts kunnen wij dat allemaal zeer goed gebruiken!

Meer informatie?
Contacteer de materiaalmeester Niels
(Niels@dejolle.be)

———VERKLEEDKLEDIJ———

Na jarenlang gebruik is ons verkleedmateriaal zeker
en vast eens aan vervanging toe!
Als u thuis Oude carnavalskostuums of jasjes van je
oma hebt liggen, en niet meer nodig hebt dan vinden
wij in ons materiaalkot zeker wel een plekje!

Meer informatie?
Contacteer de materiaalmeester Niels!
(Niels@dejolle.be)
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—————SPONSORS—————

WIJ BEDANKEN VOLGENDE SPONSORS VOOR HUN
STEUN!

Meer info i.v.m. sponsoring?
Stuur dan zeker naar info@dejolle.be
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mail: info@comfortexpress.be

telefoonnummer: +32 (476) 986 063

adres: Nieuwpoortlaan 49,
Lombardsijde 8434, Belgium
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