
 

 

 

 

Volg ONZE AVONTUREN OOK 
OP 

www.facebook.com/scoutsengidsenoelegem 

Maart ‘19 



Beste leden en ouders, 

De maand maart is gevuld met leuke groepsactiviteiten en veel lekkernijen! 
Lees hieronder meer! 

Verderop in de joepie vindt u de programma’s per tak met allerlei toffe 
activiteiten voor jullie enthousiaste scoutsers!  

Zondag 3 maart: Jeneverkraam gidsen op de Jaarmarkt 
Onze gidsen staan op het kerkplein om iedereen van een warm gevoel (en rode 
wangetjes) te voorzien. Is jenever of glühwein niet jouw ding? Dan is er nog 
altijd chocomelk en andere versnaperingen om hun kas te spijzen. Met de 
opbrengst van deze activiteit sponsoren zij de “specialekes” op hun kamp. Met 
andere woorden: “Komt er allemaal ene drinken!” 

Vrijdag 8 maart: Jinbal 
Strak in pak, in je zondags kostuum of toch net je pyjamabroek? Iedereen is 
meer dan welkom op het Jinbal! 
Vanaf 21 uur gaan de deuren open en staan onze jins klaar in de Parochiezaal 
om jullie op te vangen met drankjes om je lippen bij af te likken en muziek 
waarbij je benen spontaan beginnen te shaken! 

Zondag 17 maart: Algemene vrijaf 
Onze leiding gaat samen op weekend om de groepssfeer te bevorderen. Iedereen 
kan eens een zondagje uitslapen.  

Zondag 24 maart: Groepsverkoop 
Tussen 10-13u gaan onze leden van deur tot deur om ervoor te zorgen dat elke 
bewoner van Oelegem een doos wafeltjes en/of frangipannekes in huis heeft om 
hun te wapenen tegen de alledaagse ‘kleine hongerkes’.  
Alle leden komen in uniform! 

Zaterdag 30 maart: Spaghettislag 
Dit jaar organiseren wij, de leiding, opnieuw de spaghettislag. Het wordt een 
heus lekkerbek-festijn aan de lokalen. We nodigen jullie allemaal uit om te 
genieten van een (of meerdere) goeie borden spaghetti! Meer info vindt u op de 
bijgevoegde flyer.  
Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 maart tot en met donderdag 21 mrt op de 
bijgevoegde link:  
http://www.scoutsoelegem.be/spaghettislag   

Zondag 31 maart: Algemene vrijaf 
De leiding heeft hard gewerkt op de spaghettislag, en jullie hebben allemaal jullie 
buik rondgegeten. Daarom gunnen we iedereen een dag om te recupereren. 

Locatie Kamp 2019 
Om het nog een beetje spannend te houden, verklappen we niet het exacte 
adres, maar een tipje van de sluier voor onze vroege planners kan er natuurlijk 
wel af. Dit jaar gaan we op kamp in de buurt van de stad Houffalize.  

Tot volgende maand! 



Nog enkele korte weetjes: 

Ø Je kan alles voor het uniform (broek, trui, t-shirts, hemd, …) verkrijgen 
bij Hopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
De dichtstbijzijnde HOPPER-winkel is in Antwerpen, online bestellen kan 
via www.hopper.be. (zie ook advertentie verderop in de joepie) 
Op de overgang ontvang je een overzicht van welke uniformstukken 
verplicht zijn. 

Ø De kampdata voor dit werkjaar: 
Vertrek:  
    Givers: maandag 29 juli 2019 
    Kapoenen t.e.m. jonggivers: dinsdag 30 juli 2019 
Bezoekdag: zondag 4 augustus 2019 (+ einde kamp kapoenen) 
Einde: vrijdag 9 augustus 2019 

Ø Er wordt te snel gereden in de straten die leiden naar onze 
scoutslokalen, dit o.a. door ouders. Er mag max. 30 km/u gereden 
worden. We willen vragen om in onze straten te letten op uw snelheden! 
Een heleboel van onze leden fietsen (alleen) naar huis. Houd het voor 
iedereen veilig!  

 

Met vragen, opmerkingen of suggesties kunnen jullie steeds bij ons terecht via 
de onderstaande gegevens. 
 

Een stevige linker van jullie groepsleiding, 

 

 

 

Lena Michiels Sander Van den Eeckhout 
0492/78.18.89 0487/16.23.03 

groepsleiding@scoutsoelegem.be 



inschrijven vanaf 1 maart tot 20 maart op
www.scoutsoelegem.be/spaghettislag

ZATERDAG 30 MAART

À VOLONTÉ: BOLOGNAISE & VEGETARISCH

VOLWASSENE € 13 - KIND (tot 12j): € 9

SCOUTS & GIDSEN
OELEGEM

@SCOUTSLOKALEN
VLOTSTRAAT 17u00 - 23u00



 

Klussen, tuinen opruimen of opdienen op 
communiefeesten of eender welk ander 

karweitje: de jins van scouts Oelegem staan 
voor u klaar! 

  
Om ons buitenlands kamp te financieren, 
komen wij u graag helpen. Contacteer ons 

via jin@scoutsoelegem.be 



 

 



Boets Tigos  Nick 0497/42.65.54

Briels Ioko Margo 0473/22.69.91 Cappelle Evelien 0471/29.50.36

De Wreede Toto Lotte 0494/05.08.81 Hofmans Thomas 0470/50.63.91

Mariën Chill  Lotte 0468/10.93.73 Jochems Jens 0479/07.28.63

Sellenslagh Appa Flor 0478/12.50.46 Michiels Lena 0492/78.18.89

Van Dyck Juno Laura 0492/64.09.54 Michielsen Evert 0479/19.27.81

Van Gael Japer Alexander 0478/12.56.41 Verhaegen Axel 0471/40.20.98

kapoenen@scoutsoelegem.be jongverkenners@scoutsoelegem.be

Leidingsverdeling 2018-2019 - "Minder is meer!"
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Cavens Rama Mads 0497/41.83.21 Hofmans Francis 0497/42.34.75

Leysen Milo Louise 0498/06.71.12 Van Eester Alexandra 0478/07.09.15

Michiels Wontolla Rob 0491/07.24.54 Van den Eeckhout Sander 0487/16.23.03

Van Eester Imara Magali 0471/29.46.77 Van Heusden Julie 0486/72.22.01

Vanthielen Moroa Elise 0474/01.17.34 gidsen@scoutsoelegem.be
kabouters@scoutsoelegem.be

Denckens Pieter 0479/84.53.38

Boets Nag Robin 0497/42.65.63 Konings Jeroen 0479/82.87.81

Borghys Mysa  Evelynn 0494/11.21.60 Van Gestel Elias 0472/55.72.88

De Wreede Darzee Stijn 0498/76.85.81 verkenners@scoutsoelegem.be
Elsas Sedua  Yente 0471/56.71.32

Jacobs Lila  Lien 0479/59.55.50 Govaerts Kasper 0470/62.30.77

Jochems Manso Wouter 0497/69.07.29 Hillebrant Emelie 0485/36.07.67

Teugels Mungo Kevin 0491/11.37.89 Paulussen Alexander 0488/31.28.92

Van den Kinschot Titus  Len 0476/74.25.17 jin@scoutsoelegem.be
welpen@scoutsoelegem.be

Den Trooster Laura 0477/30.49.34 Michiels Lena 0492/78.18.89

De Wachter Pieterjan 0489/43.47.48 Van den Eeckhout Sander  0487/16.23.03 

Sels Lize 0478/17.84.70 groepsleiding@scoutsoelegem.be
Van der Kerken Jules 0479/59.44.03

Verhoeven Tani 0493/56.33.49

jonggidsen@scoutsoelegem.be
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Indeling takken werkjaar 2018-2019 
Onze takken zijn ingedeeld op basis van leeftijd. Aan de 
hand van volgende tabel kan je bepalen in welke tak je 

kind ingeschreven moet worden… 

 

Tak Geboortejaren 
Kapoenen  
(meisjes en jongens) 2011, 2012 

Kabouters  
(meisjes) 2008, 2009, 2010 

Welpen  
(jongens) 2008, 2009, 2010 

Jonggidsen  
(meisjes) 2005, 2006, 2007 

Jongverkenners  
(jongens) 2005, 2006, 2007 

Gidsen  
(meisjes) 2002, 2003, 2004 

Verkenners  
(jongens) 2002, 2003, 2004 

Jins  
(meisjes en jongens) 2001 

 

De maandprogramma’s 
staan in deze volgorde op 
de volgende pagina’s… 



hey liefste kapoentjes 

Hier weer een nieuwe joepie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kusjes jullie leiding  Appa, Chill, ioko, Japer, Juno, Tigos en Toto 

  

Zaterdag 2 maart  
We trotseren de donkerte 
tijdens een gek avondspel 

van 18u – 20u 

3 maart  
Jaarmarkt zie groepsinfo 

 

10 maart 10-12u  
Wij spelen het gekke visserkesspel 

 

 

 

17 maart  
Vrijaf 

want de 
leiding 

is op 
weekend

! 

 

WIJ GAAN OP WEEKEND 
VAN 29 TOT 31 MAART!!  
Meer info volgt nog 

 

30 maart  
Spaghettislag 
Zie groepsinfo 

 

 

24 maart  
We gaan met alle leden wafeltje verkopen van 1Ou tot 13u  

We spreken af aan de meisjeslokalen (Oudstrijdersstraat 40-50)  
Zie groepsinfo 

 

7 april 14-17u 
Kom verkleed als fotomodel 

Algemene afspraken 

➢ Afmelden ten laatste donderdagavond 

➢ Draag elke vergadering iets van je 
uniform (das)  

➢ Kom steeds met de fiets want minder 
is meer  

 



 

 
. 

 

03/03: 7-9u 
Vandaag vroeg uit 
de veren want er 
wacht een heerlijk 
ontbijtje op jullie, 

hmmmm! 

10/03: 14-17u Trek jullie mooiste sportoutfitje aan, want deze namiddag zullen we naar de turnzaal gaan yeahh 

24/03: 10-13u 
!!Groepsverkoop,  

zie groepsinfo 
(kom zeker in uniform) 

Groetjesss Wontolla, Rama, Moroa, Milo & Imara 

Jowww Kabouters!!!!!! 
Hier is de nieuwe joepie 
van maart, dus zeker 
komen want het is de 
moeite waard!!! 
 

 

30/03 
Kom smullen op 
de spaghettislag 

(groepsinfo) 

31/03 
Algemene vrijaf, 

slaap maar lekker uit 
vandaag!!! 

07/04: 10-12u We spelen het verover-de-wereld-spel vandaag. Kom en ontdek samen met ons de wereld! 

17/03 
Geen scouts 

voor de kids ☹"#$ 
De leiding is op 
weekend hihih 



WELPEN 
We zijn weer een maand verder in het scoutsjaar en er staat veel op de planning! Kom altijd met de FIETS, 

doe altijd je UNIFORM aan, MELD goed op voorhand AF en je mag GEEN KAUWGOM eten op de scouts! 

 

22 tot 24 februari: welpenweekend  

NINJA! Dat zag je niet aankomen he!? Er 
volgt een brief over het weekend met meer 

info in de brievenbus.   

Vrijdag 1 maart – 19u tot 21u: dodende straal 

Waag je over het veld en zorg ervoor dat je niet 
wordt gezien! Want dan ben je DOOD… 

Zondag 3 maart: jaarmarkt  

Kom eens een kijkje nemen in het dorp en steun 
het gidsenkraam! 

Zondag 10 maart – 14u tot 17u: hotel  

Echte scouten kunnen sjorren als de 
beste en zien het groot! 

Zondag 17 maart: vrijaf  

De leiding is op weekend 
een feestje aan het bouwen!  

Zondag 24 maart: groepsverkoop 

We gaan wafeltjes verkopen!!! Uren en 
meer info bij de groepsinfo 

Zaterdag 30 maart: spaghettislag  

Kom lekker smullen bij de scouts!!! 
Uren en andere info bij de groepsinfo 

Zondag 31 maart: algemene vrijaf 

Geen scouts vandaag rakkers, onze 
excuses! 

Zondag 7 april – 10u tot 12u: 
wetenschappers 

Vandaag gaan we experimenteren 
zoals echte wetenschappers!! 

Big boss cat - Manso 

Grumpy cat - Sedua 

Cool cat - Titus 

Furry ball cat - Darzee 

Sexy cat - Mungo 

Weird cat 1.0 - Lila  

Weird cat 2.0 - Nag 



 

Zoals jullie weten… J Afmelden als je niet aanwezig 

kan zijn. Liefst voor vrijdagavond.  

J Steeds met de fiets komen. 

J Uniform dragen tenzij anders 
vermeld. 

Heeeey Jogi’s!!! 

Maart staat vol verrassende vergaderingen. 
Kijk snel! Werp je blik zeker ook eens bij de 
groepsinfo voor komende activiteiten en meer 
informatie.  

Lize, PJ, Jules, Mang en Flora 

 



Jow jow Yoghurt beste jvk’s!  
Hieronder vinden jullie de joepie voor maart. Vergeet niet om af te melden als je niet kan en 
altijd met de fiets te komen.  
 

 
 
 

                                                                      
 

 
 
 
 

                                                                       

 

Zondag 10 maart: 14-17 uur Haal je 

rollerblades of skateboard uit de kast, 

want vandaag gaan we skrrrt door de 

straten van Oelegem. Neem allemaal iets 

mee op wieltjes bv; skateboard, 

rollerblades … (een fiets telt niet) 

 

Zondag 17 maart: Dit 

weekend is er geen 

scouts omdat de leiding 

zelf op weekend is. 

Zondag 24 maart: 10-13 uur 
Vandaag is het groepsverkoop. We komen 

samen aan de meisjeslokalen. Kijk ook eens 
bij de groepsinfo.  

Zaterdag 30 maart: Spaghettislag, 
allemaal komen genieten van een 
goede scouts spaghetti tegen een 
schappelijke prijs.  
 

Zondag 31 maart: De leiding heeft 
te veel spaghetti gegeten en heeft 
tijd nodig om te bekomen. (vrij af) 
 

Zondag 7 april: 14-17 uur Verzin 
allemaal de beste ‘7 april’-grap en 
vertel ze tegen de leiding.  
 

Zie zo dat was het weer voor deze 
maand. Denk ook om steeds in uniform 
naar de scouts te komen.  
Stevige linker, de jvk-leiding. 



ZATERDAG 2 & ZONDAG 3 MAART 
sleepover & jaarmarkt!
Jullie worden verwacht om 20u. 
Extra informatie volgt!

ZONDAG 10 MAART 
14u - 17u
3ejaarsvergadering!

ZONDAG 17 MAART 
Vrijaf! De leiding is 
op weekend!

ZONDAG 24 MAART 
10u - 13u
Vandaag is het groepsverkoop!
Zie groepsinfo!

ZATERDAG 30 MAART 
Kom lekker smullen bij 
de spaghettislag! 
Zie groepsinfo!

ZONDAG 31 MAART 
Vrijaf! De leiding is een beetje 
moe van de spaghettislag!

ZONDAG 7 APRIL 
10u - 17u
Een hele dag vol pret!

VRIJDAG 1 MAART 
19u - 23u (kan uitlopen)
We verslaan de VK’s met 
paintball! Neem €15 mee.

XOXO
Sander, Alexandra, 
Julie & Francis

JOEPIE MAART GIDSEN

PS: meld tijdig af, draag je uniform & komt met de fiets!



Dag (Big) Boys, hieronder alle datums die je als prioriteit in je agenda moet zetten! 

 

1 Maart: 19.00u -23.00u: Kom verkleed in je beste camou outfit want je gaat het nodig hebben  

                (meer info volgt nog per mail)  
 

 

10 maart: 14.00u - 17.00u: Kom en zie !!! 

 

17 maart: Zet uw wekker af en blijf maar in uwe nest liggen want uw leiding is op weekend!!  

 

 

24 maart: Zeg maar tegen de famillie, vriendinnetjes, klasgenoten en huisdieren dat de wafeltjes 

weer terug in Oelegem gearriveerd zijn. 

GROEPSVERKOOP: 10.00u – 13.00u  !!!!!!!!!FIETS!!!!!!!!! 

 

 

31 maart: Algemene vrijaf  

 

 

7 April: 14.00u-17.00:  Zet uw trapijzer met opgeblazen banden en een goed gesmeerde derailleur 

maar klaar want we gaan de hoogtes en laagtes van de groene uitgestrekte bossen van Oelegem 

verkennen!! 

 

 

(PS: 3-5 mei is het verkennerweekend dus zet deze datum zeker in uw agenda, brief volgt 
nog) 

Toet toet miauw miauw,  groetjes Kaa, Matsoe en den Oe 

                                       



Joepie maart 
3 maart: 8u-10u
Ontbijt- vergaderingeske met aansluitend de
jaarmarkt waar de leiding ene trakteert!
! maart: jinbal
17 maart: leidingsweekend, dus vrijaf voor julie!
24 maart: groepsverkoop, zie groepsinfo. 
30 maart: spaghettislag dus 31 maart vrijaf.
5-7 april: JINWEEKEND!!!
Korte maar krachtige joepie, doeg! 



 


