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Beste leden en ouders! 

 

De voorlaatste maand van het scoutsjaar is aangebroken! Opnieuw is deze 
gevuld met een hoop leuke activiteiten.  

Op deze pagina vind je de groepsagenda voor de maand mei. Verderop heeft de 
leiding de takprogramma’s creatief uitgewerkt! 

 

Zondag 12 mei: Algemene vrijaf 
Deze zondag mag iedereen extra lang in z’n bed blijven liggen, want het is geen 
scouts vandaag! 

Vrijdag 17 mei: Jincafé 
De jins staan heet en gereed om jullie allemaal te ontvangen voor opnieuw een 
knaller van een jincafé. Haal die dansbenen al maar boven!  

Zondag 19 mei: Leidingswissel 
Voor één vergadering wordt alle leiding volledig herverdeeld. Pret verzekerd dus!  
Ben je benieuwd wie jouw leiding voor één dag wordt? Kom dan zeker van 14-
17u naar het Vrieselhof! Daar verzamelen we en je kan je je enthousiaste 
scoutser achteraf ook opnieuw oppikken.  

Kamp 2019 
Dit jaar werd de varkenspest gevonden in ons land. Deze is vooral actief in de 
Ardennen. Er is ondertussen een zone bepaald in de provincie Luxemburg waarin 
geen kampen mogen doorgaan. Momenteel bevinden we ons niet in deze zone, 
maar de Europese Commissie moet nog bepalen of er uberhaupt kampen mogen 
doorgaan in de provincie Luxemburg.  
Om deze reden moeten we melden dat de locatie die werd vermeld in de vorige 
joepie misschien nog kan wijzigen. 
Wij hopen op het beste, en zijn ondertussen op zoek naar een reserveterrein. 
Bedankt voor het begrip! 

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 



 

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
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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… 



 

12 mei is het algemene vrijaf. Dan speelt 
Wannes buiten in zijn eigen tuin. Tot volgende 

week! 
 

5 mei loopt alles op wieltjes van 10u tot 12u. Pia en Anouk 
komen zeker en vast. Jij toch ook, hé? Vergeet zeker niet 

iets op wieltjes mee te nemen en de nodige bescherming. 
Riet vindt de kapoenenleiding de beste leiding die er is. Jammer genoeg krijgen de kapoenen op 19 mei voor 
1 keer andere leiding, want het is namelijk leidingswissel van 14u tot 17u. We spreken af aan het kasteel in 
het Vrieselhof, ook bij het afhalen. (De andere leiding is ook heel leuk, hoor!) 26 mei van 10u tot 12u neemt 
Marloes haar papa mee naar de scouts om te spelen. Iedereen mag zijn mama of papa meenemen. Vergeet 

niet te zeggen dat ze misschien vuil kunnen worden! 2 juni mogen jullie allemaal komen ontbijten op de 
scouts tijdens een cool spel van 8u30 tot 10u. Hopelijk vindt Flore het lekkerder dan deze citroen. 😉 

Altijd iets van je scoutsuniform aan-Altijd kleren aan die vuil mogen worden-Probeer op tijd te komen-
Afwezigheden melden voor vrijdag 
Zoentjes, de leiding; Japer, Toto, Chill, Tigos, Appa, Juno, ioko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-4-5 mei: 
 

BOERINNENWEEKEND!! 

 

Vrijdag: 18.30uur aan de PZ! 

Verdere info: zie brief mail 

Zondag 12 mei:  
 

Jullie mogen lekker uitslapen vandaag, want het is algemene vrijaf!!  
Zzzzzzzz…  

 

Zondag 19 mei: 14-17uur 

 

Vandaag krij
gen ju

llie
 voor 1

 

dag andere
 le

iding! 

Spannend…  

 

W
e spre

ken af a
an het 

Vrieselhof! 

FIETS MEENEMEN! 

Zondag 26 mei: 10-12uur  
Vandaag spelen we het verrassende zon – zee – strandspel!  

 
 

 

Zaterdag 1 juni: 1
9-21uur 

 

Vandaag viere
n w

e Im
ara

 

haar v
erja

ard
ag! K

om
 en vier 

m
ee! 

 XOXOXOXO Wontolla, Rama, Imara, Moroa & Milo  
 



  

Zondag 5 mei: Van 10 tot 12 spelen 
we weer een geweldig spel, kom en 
zie! 

Zondag 12 mei: Vandaag is het geen 
scouts, want het is algemene vrijaf! 

 

Zondag 19 mei: Leidingswissel! 
Vandaag worden de leidingsploegen 
door elkaar gemixt en zullen jullie dus 
een spel spelen met andere leiding 
van onze scouts. Deze vergadering 
begint om 14 uur in het Vrieselhof en 
eindigt daar om 17 uur. Kom zeker 
met de fiets! 

Zaterdag 25 mei: De leiding hun 
examens zijn weer begonnen, daarom 
een avondvergadering: we spelen een 
mega graaf avondspel van 19 tot 21 
uur. 

Zaterdag 1 juni: Van 18u30 tot 21 
uur gaan we ontspannen voor een 
film. 

Zie zo! Dat is alles voor mei. Vergeet niet af te melden als je niet kan komen en kom 
altijd in uniform (of andere kleren die tegen wat zand en modder kunnen)! 

Dikke smakkerds 

Nag, Mysa, Manso, Titus, Mungo, Sedua, Darzee en Lila 

Hey welpen, april is weer voorbij 
gevlogen, dus hier is de joepie voor 
de maand mei al! 



Nog enkele algemene regels:  

 Kom altijd in uniform 
 Kom met de fiets!!! 
 Meld je ten laatste donderdag af 
 Kom op tijd kids 

Xxx jullie liefste leiding: PJ, Tani, Jules, Flora, Lize 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allerliefste jogi’s, 

Hierbij een joepie met heel veel zon  
Ik wou dat ik zo weer op een strand 
liggen kon. 
Het is alweer mei 
in deze maand leggen alle vogels een ei 
Aanschouw onze super leuke 
activiteiten:  

5 mei: 10-12u: Meet & greet met de vossen 
in de bossen 

12 mei blijf je in je 
bed. Vandaag op 
de scouts geen pret. 

19 mei: 14-17u: rarara wat gaan we 
doen, kom en zie kleine kapoen. 

24 mei: 19u30-
21u30: Oh jawel, 
vanavond spelen 
we het super 
coole 
beangstigende 
griezelspel 

2 juni: 8-10u: het is vandaag omgekeerde 
dag, een film kijken in de ochtend, ja dat 
mag.  

Stuur zeker jullie voorkeur, dan hebben 
we geen gezeur. 

P.S.: jullie mogen dan wel het zonnetje in huis zijn, 
deze spetter zal altijd het hardste stralen!!! 



 

 

Jow stoere, grave JVK’s. Maak jullie 
al maar klaar want deze maand 

gaan we weer knalleuh !!! 

5 Mei 10-17u : Komt allemaal nog ne keer af, 
vandaag gaan we nogis nen helen dag op trot. Vergeet zeker geen boke’s, 

koekske, drankske en uwe velo! 

12 Mei ist algemene vrijaf dus 

blijft allemaal maar ne keer 

thuis in uwe zetel liggen 

 

19 Mei 14-17u : 

Als ge ons beu zijt, 
geen probleem. 

Vandaag spele jullie is 
een spel met andere 
leiding! Meer info bij 

de groepsinfo 

26 Mei 10-12u : 

Denkt ge da ge 
beter/sterker/slimmer/sneller 

zijt dan de leiding? Kom het 
maar bewijzen met één tege 

alle 
2 Juni 10-12u : 

Als ge wa nood hebt aan 

verfrissing door et warme weer 

moet ge zeker afkome! 

Vandaag doen we 

waterspellekes 

Vergeet niet : Kom altijd in uniform, met de fiets en in korte 
broek! 

De firma dankt u! 

C U soon "#$% Jullie fancy leiding! 

 

 



zo 5 mei
14u - 17u 
3e jaarsvergadering

zo 19 mei
14u - 17u 
leidingswissel >groepsinfo!

zo 26 mei
10u - 12u 
vliegertjes vouwen

za 1 juni
14u - 17u 
kom NIET in uniform!!

zo 12 mei
ALGEMENE
VRIJAF

Kom steeds met de FIETS en in UNIFORM tenzij anders vermeld!
Afmelden voor vrijdagavond 19u!
XOXO de GIDSENLEIDING: SANDER, ALEXANDRA, JULIE & FRANCIS

GIDSEN JOEPIE MEI



Hier is de joepieeeeeeeeeeee van Mei #danleggenallevogelseenei  
 
 
 
3-5 mei: VERKENNERWEEKEND, BE THERE WANT HET WORDT ONVERGETELIJK!!!!! 
Brief volgt !! 
 
 
12 mei:  Het is vandaag algemene vrijaf, uitslapen!!!! 
 
 
 
19 mei: Het is leidingswissel: Meer info volgt nog!! 
 
 
 
24 mei : 19.30u tot 22.00u kom in je beste sniper outfit want je zal het nodig hebben om niet te 
kunnen opvallen. 

 

 

2 juni: 10.00u tot 17.00u het wordt fantastisch weer dus neem allemaal een feesthoedje mee om een 
zonneslag te voorkomen. 
PS. Lunchpakket en fietsslot  

 

 

Drie dikke sloebers van jullie leiding   
 

       
 



 

Joepie Jins Mei 

Jow, jow jow, De maand mei staat 
helemaal in teken van verschrikkelijk 
lelijke lettertypes… voor de rest niks 
speciaal... 
 
11 mei: schoolfeest sint Lucia 12u-17u (10 pers)   
 
12 mei: algemene vrijaf (teambuilding leiding) 
 
Vrijdag 17 mei: Jincafé 
 
19 mei: Leidingswissel van 14-17u alle info bij 
groepsinfo. 
 
Za 25 mei: Scouts om 15u. Aansluitend gaan we helpen op het 

schoolfeest van Rans van 18u-20u. Kom dus zeker met de fiets. 

2 juni: vergadering van 10-12 
 
En om af te sluiten, ne goeie comic sans… 
 
Groetjes, jullie drukbezette leiding 





 


