
Verantwoordelijke uitgever & afzender: Selma Jaidane, Leffingestraat 101, 8400 OOSTENDE – P 309928 – Afgifte: Oostende 

 
Scheepsklokje N°2 

driemaandelijkse uitgave, 2020- 2021 
 

  

21e FOS De Jolle 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA: 
 
Januari  
Februari  
Maart 
  
 
 
 

Scoutsjaar 2020-2021 



2 
 

  



3 
 

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. (Kiang of Selma) 
  

• Check ook geregeld onze site en facebook: - dejolle.be  
       - facebook.com/dejolle 
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: 
Let op! Er zijn een aantal van deze data aangepast in vergelijking met het vorig boekje, deze 
staan aangeduid in het vet. 

 

 

• 11/04 – 14/04 Paaskamp 

• 4/08 – 13/08 Zomerkamp 
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Covid-19 
 

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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Leiding 
 
 
 

Bevers 
 

Takleidster 
Totemnaam: Behoedzame Sifaka 
Naam:   Lilith Ryckaert 
Lid sinds:   2015 
Verjaardag:   13 januari  
Mailadres:     sifaka@dejolle.be 
 
 
 
 
 

 
Naam:   Alexis Beernaert  
Lid sinds:    2019 
Verjaardag:25 februari  
Mailadres:  alexis@dejolle.be 
 
 
 
 

 
 
 
Naam:  Niels Legein  
Lid sinds:  2010 
Verjaardag: 30 maart  
Mailadres: niels@dejolle.be 
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Welpen  
 
 
Takleider 
Welpennaam:     Akela 
Naam:  Korneel Deley 
Lid sinds:  2008 
Verjaardag: 8 augustus 
Mailadres: korneel@dejolle.be 
 
 
 
 
 
 
Welpennaam:  Hathi 
Naam:  Loes Pijlijser 
Lid sinds:  2018 
Verjaardag: 28 november 
Mailadres: loes@dejolle.be 
 
 
 
 

 
 
Welpennaam:  Bagheera 
Naam:  Lars Dehoorne 
Lid sinds: 2009 
Verjaardag: 21 April 
Mailadres: lars@dejolle.be 
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Jongverkenners 
 
 
Takleider   
Naam:   Vic Dheuninck 
Lid sinds:  2006 
Verjaardag: 10 november 
Mailadres: vic@dejolle.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam:  Arno Eggers 
Lid sinds:   2007 
Verjaardag: 23 April 
Mailadres: arno@dejolle.be 
 

 
 
 
 
 
Naam:              Alexander Debruyne 
Lid sinds:         2020  
Verjaardag:     21 Mei 
Mailadres:      alexander@dejolle.be 
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Verkenners 
 
 
 

Takleider 
Totemnaam:  Vrijpostige Kucha 
Naam:   Nimo Verleene 
Lid sinds: 2007 
Verjaardag:  19 Augustus 
Mailadres:          kucha@dejolle.be 
 
 
 

 
 
 
Naam:  Anastasia Lokhmatova  
Lid sinds:  2019 
Verjaardag: 17 juli 
Mailadres: anastasia@dejolle.be 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naam:  Hannah Roobrouck  
Lid sinds:  2019 
Verjaardag: 26 juli 
Mailadres: hannah@dejolle.be 
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Jin 
 
 
 
Moderator 
Naam:  Selma Jaidane 
Lid sinds:     2016 
Verjaardag: 18 december 
Mailadres: selma@dejolle.be 
 
 
 
 
 
 

 
 
Totemnaam: Kiang 
Naam:       Luca Hollanders 
Lid sinds:       200 
Verjaardag:    1 April 
Mailadres:      kiang@dejolle.be 
 
 
 

 
 
 
Totemnaam: Swingende Fura  
Naam:          Sam Vanslembrouck 
Lid sinds:        2007 
Verjaardag:    31 oktober 
Mailadres:      fura@dejolle.be 
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Hulpleiding  
 
 
 
Naam: Kaat Simons 
Lid sinds: 2020 
Verjaardag: 12 april 
Mailadres: kaat@dejolle.be 

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

 
 
 
Naam:   Benjamin Lefebvre 
Lid sinds: 2020 
Verjaardag: 25 februari  
Mailadres: ben@dejolle.be  
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Naam:   Ellen Roobrouck  
Lid sinds: 2018 
Verjaardag: 26 juli 
Mailadres: ellen@dejolle.be  
 

 

 

mailto:ellen@dejolle.be
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Eenheidsleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eenheidsleider (EL)                                      Assistent-EL 
Kiang                Selma 
kiang@dejolle.be              selma@dejolle.be  
0470 09 60 41               0494 338 064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kiang@dejolle.be
mailto:selma@dejolle.be
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Bevers 
Januari 
 
Zondag 17 januari 
Wat is het lang geleden...blij jullie terug te 

zien! Vandaag werken we aan onze 

beverspirit met een leuke teambuilding! 

 
Zondag 24 januari 
Maar wat zie ik daar aan die 

paddenstoelen??? Kabouters! We spelen 

vandaag het kabouterspel. 

 
Zondag 31 januari 
En...actie! Vandaag verzamelen we de diva’s 

en macho’s en maken we een film! 

 
Februari 
 
Zondag 7 februari 
Vandaag wordt het een grote verassing!!! 

 
Zondag 14 februari 
Vandaag gaan we op wereldreis samen met 

kapitein Beverbaard!  
 
Zondag 21 februari 
We halen onze innerlijke kunstenaar naar 

boven vandaag. Vergeet je creativiteit niet! 

 
Zondag 28 februari 
Doe je cape maar aan want vandaag 

bestrijden we het kwaad! 

 
 
 

 
 
Zondag 7 maart 
Vandaag mogen jullie allemaal een 
vriendje mee brengen, vandaag is het 
onze grote vriendjes dag. 
Verdere info volgt per brief. 
Om 14u aan het scoutslokaal. 
 
Zondag 14 maart 
Vandaag komt de lieve jin eens leiding 
geven . 
Jullie worden om 14u aan het lokaal 
verwacht. 
 
Zondag 21 maart 
Mmm, wat kunnen bevers een grote 
honger hebben... Zei zullen zeker wel wat 
lekkere soep lusten. 
Vandaag maken we vers gemaakte soep!!! 
Breng allemaal maar jullie keuken schort 
en drie tomaten mee. 
We verwachten onze keuken prinsen en 
prinsessen om 14 u aan het lokaal. 
 
Zondag 28 maart 
Wie is er goed in quizzen?? De scouts 
gelooft dat dit de bevers zijn, zullen we dit 
samen bewijzen. 
Breng maar jullie sterke brains mee want 
vandaag spelen we de grote beverquiz. 
Jullie zijn welkom om 14u aan het lokaal. 
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Welpen 
Januari 
 
Zondag 17 januari  
Wil jij weten wat er in het mysterieuze 
pakketje zit?? Zorg dan dat je er zeker 
bent! 
 
Zondag 24 januari  
Ohneen! Al onze goede vrienden uit de 

magische wereld zijn verdwenen. Help 

jij ons met alle puzzelstukjes van de 

schatkaart bijeen te zoeken zodat we 

onze vrienden terug vinden? 

 
Zondag 31 januari 
Vandaag heeft de jin een super leuke 

activiteit voor jullie voorzien! 

 
Februari 
 
Zondag 7 februari 
Zorg maar dat je al je hersencelletjes 

meehebt, want vandaag zal je ze zeker 

en vast nodig hebben. Bereid je voor 

op een spannende quiz! 

 
Zondag 14 februari 
Kusje hier, kusje daar, maak je klaar en 

kom maar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 28 februari  
Worden jullie graag vuil? Want wij wel 

hoor! Zien jullie het zitten om samen 

met Bagheera, Akela en Hati alle échte 

typische scoutsspelletjes te spelen?? 

Zorg zeker dat je reserve kledij 

meehebt, of kleren die vuil mogen 

worden, tot dan! 

 
Maart 
 
Zondag 7 maart 
Zijn je vriendjes en vriendinnetjes de 

beste atleten of ben jij dat? Bewijs 

jezelf vandaag maar, en zorg dat je aan 

de top komt! 

 
Zondag 14 maart  
Vandaag heeft de jin weer een mega leuke 

activiteit voor jullie voorbereid! 

 
Zondag 21 maart  
Wie van jullie kan de moordenaar 

onthullen, vandaag is de perfecte kans 

om jouw inner-undercouver naar boven 

te laten komen…. 

 
Zondag 28 maart  
Ready… Set… Go! Hup hup hup, zorg maar 

dat je alle scoutsgenootjes verslaat! Kom 

je mee racen vandaag?? 
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Jongverkenners 
 
 
Januari  
 
Zaterdag 24 Januari 
Vandaag spelen we een bosspel doe jullie 
kleren maar aan die vuil mogen worden 
we spreken af om 14u aan het lokaal in 
perfect uniform 
 
Zondag 31 Januari  
Zijn jullie klaar voor een mysterieuze 
zoektocht wij hebben er alvast zin in om 
14u aan het lokaal in perfect uniform 
 
Februari  
 
Zondag 7 Februari  
Vandaag doen we badgewerking heb jij zin 
om iets bij te leren kom dan zeker af. Om 
14u aan het lokaal in perfect uniform 
 
 
Zondag 14 Februari 
Vandaag doen we de Olympische 
jolle spelen om 14u aan het lokaal 
in perfect uniform 
 
Zondag 21 Februari  
Vandaag gaan we geld inzamelen 
voor op kamp om 14u aan het 
lokaal in perfect uniform 
 
Zondag 28 Februari  
Vandaag gaan we op pad met de 
fiets neem dus zeker je fiets mee  

 
Maart 
 
Zondag 7 Maart 
Vandaag spelen we gotcha doe zeker 
kleren aan die vuil mogen worden om 14u 
aan het lokaal in perfect uniform. 
 
Zondag 14 Maart 
Vandaag doen we een stadsspel om 14u 
aan het lokaal in perfect uniform. 
 
Zondag 21 Maart 
Vandaag gaan we knutselen om 14u aan 
het lokaal in perfect uniform 
 
Zondag 28 Maart 
Vandaag spelen we highland games om te 
zien wie de sterkste der jv’s is we spreken 
af om 14u aan het lokaal in perfect 
uniform

om 14u aan het lokaal in perfect uniform 
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Verkenners 
 

Dag verkenners 
Vanwege corona mogen er geen activiteiten gegeven worden aan +12 jaar. Daarom 
beginnen onze activiteiten pas na de lockdown (1 maart). Als onze regering beslist om de 
lockdown te verlengen. Dan zullen onze activiteiten nogmaals worden opgeschoven. Laten 
we hopen voor het beste en hopelijk zien we jullie nog eens terug op zondag 6 maart. 
Stevige linker 
Verkenner leiding 
 
Zaterdag 6 maart  
Dag verkenners 
Expecto Patronum! Vandaag zullen we les volgen in Hogwarts en zullen we leren hoe we de 
duistere krachten kunnen verslaan. Jullie gaan worden op gedeeld in een van de 4 huizen. 
De opdrachten voltooien bepaalt welk huis er zal winnen. We verwachten jullie om 14:00u 
aan het scoutslokaal. Tot dan!  
 
Zondag 14 maart  
Dag vekenners 
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 minuten. Zal het jullie lukken om te ontsnappen? 
We verwachten jullie om 10:00u aan het scoutslokaal. Tot dan! 
 
Zondag 21 maart 
Dag verkenners  
Vandaag spelen we een groot bosspel! Bereid je voor op een spannende en avontuurlijke 
namiddag. Breng een wit t-shirt mee die vuil mag worden. We verwachten jullie om 14:00u 
aan het scoutslokaal. tot dan!  
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Zondag 28 maart 
Dag verkenners 
Vandaag zullen we onze shortechnieken verbeteren. Jullie gaan een constructie moeten 
maken die aan bepaalde regels voldoet. Zijn jullie technieken genoeg up to date om te 
slagen voor deze opdacht. We verwachten jullie om 14:00u aan het scoutslokaal. Tot dan!  
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  Jin 
Dag jinnertjes, we weten dat dit jaar niet zo verloopt als jullie zou den gewild hebben, maar 
ondanks de onzekerheden zullen we nog altijd klaarstaan met activiteiten en doen we er 
alles aan om jullie ‘opleiding’ als leiding zo volledig mogelijk te maken.  
 
Januari 
 
Zaterdag 16 januari  
Een schaatsactiviteit zit er jammer genoeg 
niet in. We weten het weeralllll en 
gemiste activiteit, maar geen zorgen, 
omdat jullie zoveel leuke activiteiten 
moesten missen smijten we ze allemaal 
samen; een hallowsinterkerstnieuwjaar!? 
Vanaf 20u-22u30.  
 
Zondag 24 januari 
Hopelijk hebben jullie na al dat wachten 
nog altijd een beetje creativiteit. Deze 
mogen jullie vandaag gebruiken om een 
volledig spel uit te schrijven en spelen! 
 
Zondag 31 januari  
Spel gemaakt? Lets play it! 
(leidinggeven aan de jongeren takken; 
klaarstaan om 13u aan het lokaal in 
uniform!) 
 
Februari 
 
Zondag 7 februari 
Na al die stille dagen is de takkas niet 
groter geworden, perfect dag om dit te 
doen! 
 
Zondag 14 februari 
Valentijnsdag!! You know what this 

means: love is in the air.  
 
 
 
 
 
 

Zondag 21 februari 
Tijd om er nog eens in te vliegen en onze 
scouts van onder het stof te halen, of 
beter: onze vaardigheden. Tijd voor 
badgewerking; niet te missen: perfect 
uniform. 
 
Zaterdag 27 februari 
Voor het mooie weer terugkomt gaan we 
eerst nog genieten van de gezellige 
avondactiviteit met een filmpje? 
Spelletjes? Challenges?... 
 
Maart 
 
Zondag 7 maart 
 
Het weer is al wat aan het verbeteren, dit 
betekent: dropping!!!!!!!!!!! 
(meer info volgt) 
 
Zondag 14 maart 
Tijdje geleden, leidinggeven! Jullie kennen 
het ondertussen al: 13u aan het lokaal, 
met perfect uniform.  
 
Zondag 21 maart 
Officieel lente!  
Wat nu? Lentespel duh.  
 
Zondag 28 maart 
Tijd voor relaxatie, wij gaan ons inner zelf 
zoeken via yoga, mediatie, ons één voelen 
met de natuur. Kom in je meest zelf 
reflecterende outfit om 14u aan het 
lokaal.  (poging 2) 
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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 scoutswinkeltje: 
DAS:     6euro 
SCOUTST-SHIRT:   10euro 
SCOUTSTRUI:    15euro 
SCOUTSHEMD:   35euro 
AFRITSBARE SCOUTSBROEK:  25euro 
BADGES:    1euro/stuk 
 
Een das is verplicht, de overige kledingstukken zijn niet verplicht maar wel aangeraden.  
De verantwoordelijke voor het scoutswinkeltje is Sifaka, te bereiken op sifaka@dejolle.be of 
via info@dejolle.be. 
 
Tweedehandskledij is verkrijgbaar in het scoutswinkeltje 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 carnaval kostuums of jasjes van je oma? In ons materiaal kot vindt het  
     zeker 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 over sponsoring? Stuur naar 
info@dejolle.be. 
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