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Beste leden en ouders! 

Het einde van het werkjaar komt stilaan dichterbij. Wij dromen alvast van een 
fantastisch kamp! Maar voor het zover is, hieronder nog de gemeenschappelijke 
agenda van de mei en juni. 

Eind mei-begin juni: Kampinschrijvingen  
Tijdens de maand mei en juni komt de takleiding graag thuis langs om de 
kampinschrijving in orde te brengen. Neem rustig de tijd om alles samen te 
overlopen en toelichting te vragen mochten er nog onduidelijkheden zijn.  
 
Ter info nog even de kampdata: 
Donderdag 25 juli  Inleveren bagage 
Maandag 29 juli  Vertrek gidsen en verkenners met de fiets 
Dinsdag 30 juli  Vertrek alle andere leden 
Zondag 4 augustus Bezoekdag en einde kamp kapoenen 
Vrijdag 9 augustus  Einde kamp alle leden 
Dinsdag 13 augustus Ophalen bagage 

Alle andere praktische informatie kan je terugvinden in de kampjoepie, die eind 
juni beschikbaar is op onze website!  

Zondag 9 juni: Algemene vrijaf 
Deze zondag mag iedereen extra lang in z’n bed blijven liggen, want het is geen 
scouts vandaag! 

Zaterdag 29 juni: HET laatste Jincafé 
Het laatste financiële wapenfeit van onze jins, vooraleer zij enkele dagen later op 
het vliegtuig stappen naar Griekenland! Wees er bij vanaf 21u voor dit 
spetterende openlucht jincafé!  

Kamp 2019 
Dit jaar werd de varkenspest gevonden in ons land. Deze is vooral actief in de 
Ardennen. Hierom mochten we misschien niet op kamp naar het terrein dat we 
voorzien hadden. 

Gelukkige hebben we goed nieuws! Er is geen probleem met de locatie van ons 
kampterrein en we kunnen gewoon op kamp zoals we hadden gepland.  
De locatie blijft nog geheim, maar is dus gelegen in de buurt van 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 



 

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… 



KAPOENEN

Chill, Japer, Toto, Juno, Appa, Tigos, ioko



 

 

 

    Aloha,  

       Beste kabouters 

 

                                                                                                                                                               9 juni, Vrijaf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

  16 juni 
     Kom met ons mee 
    ontbijten van 7-9u.           

             
           
        23 juni  

                14-17uur, 
           we verwachten jullie aan 
           de Remise. 
             ( Ook worden jullie hier  
              afgehaald) 
      
    29 juni 
   Kom en vier onze  
   Laatste Vergadering  
   mee van 10-20uur.  
   Neem ook: 
   een vleesje mee voor op de BBQ!! 
                                   (Verdere info volgt nog) 
 

                                             IMARA, MILO, MOROA, RAMA & WONTOLLA 



Dag dikke vrienden! Bij deze de joepie van de ALLERLAATSTE maand van het scoutsjaar! De leiding is 
echt super verdrietig, maar we willen van deze laatste maand nog een TOPMAAND maken voor we op 
kamp vertrekken! Remember: je altijd op tijd afmelden als je niet kan, zeker altijd speelkleren aandoen 
en ook altijd met de fiets komen.  

 

ZATERDAG 1 JUNI: 18U30 – 21U00  

Vanavond gaan we rustig een filmpje kijken. Als je wil kan je een dekentje meenemen, das veel 
gezelliger! En de leiding zorgt natuurlijk zoals altijd voor iets lekkers 😉 

ZONDAG 9 JUNI: VRIJAF  

Sorry jongens, vandaag geen scouts ☹ De leiding heeft deze maand examens en moeten daarvoor 
een dagje vrij nemen van de scouts! Allemaal een kaarsje in de living zetten voor goede punten!  

VRIJDAG 14 JUNI: 19u00 – 21u00  

We spelen vandaag het laatste avondspel genaamd ‘het laatste avondspel’… Spannend, maar meer 
komen jullie op de moment zelf wel te weten 😊 

ZONDAG 23 JUNI: 10U00 – 12U00 

Vandaag spelen we het laatste ochtendspel en nee, deze keer noemt het niet ‘het laatste ochtendspel’. 
We spelen een dorpspel, dus trek je stevige schoenen maar aan!  

ZATERDAG 29 JUNI: 10U00 – 20U00  

OMG!!! De ALLERLAATSTE vergadering van het jaaaaaaaaar!!!!! We kunnen het zelf niet geloven, maar 
dit was het dan. De leiding vond het een GEWELDIG jaar met jullie bengels en we hopen dat jullie het 
ook mega tof vonden met ons (nog grotere bengels). We maken er de tofste dag, zodat we het topjaar 
goed afsluiten voor we op kamp vertrekken! Andere informatie over deze vergadering volgt nog 
(waarschijnlijk in de vorm van een brief) 😊  

 

Bye Bye welpjes,  peace out! 

 



 

 



	

	
JONGVERKENNERS-	

MENU		
	
	

Intro	
	

Liefste	JVK’S!	Het	is	zo	ver…	De	laatste	joepie	van	het	werkjaar	is	aangebroken!	
Wij	worden	er	zowaar	emotioneel	van!		

Hieronder	vinden	jullie	het	programma	van	onze	laatste	maand	samen.	
	
	

APERITIEF	
Zondag	2	juni	tussen	10	en	12u	kan	u	een	heerlijke	vergadering	in	eigen	nat	

verwachten.	(Neem	waterbestendige	kledij	mee!)	

	
VOORGERECHT	

Als	voorgerecht	presenteren	wij	u	een	algemene	vrij	af	op	zondag	9	juni.		
De	gasten	zullen	even	een	weekendje	zonder	hun	LIEVELINGS-koks	moeten	doen.	

	
HOOFDGERECHT	

Vrijdag	14	juni	(20-23u)	gaan	we	verder	met	een	heerlijk	voorgerecht!	Deze		is	er	
voor	echte	durvers,	niet	alle	smaakpapillen	van	elke	fijnproever	kan	dit	gerecht	

aan.		
Vanavond	worden	de	gasten	hun	moed	tot	het	uiterste	getest.	

	
DESSERT	

Het	dessert	is	voor	echte	lekkerbekken	en	ware	genieters.		
Zondag	23	juni	vertrekken	we	tussen	7	en	9u	in	het	ochtendgloren	op	dauwtrip!		

	
DEGUSTIEF	

Om	deze	knallermenu	met	schoonheid	af	te	sluiten,	trekken	we	er	zaterdag	29	
juni	van	10	tot	20u	een	hele	dag	op	uit!		

(Vergeet	zeker	geen	middagmaal,	drankje,	koek	en	BBQ-vleesje	mee	te	nemen!)	
	
	

DIKKE	KUSJES,		
WABINO,	SONA,	PIVO,	JACALA,	SJNACKIE	&	CHUA	

Kom	altijd	in	uniform	(korte	
broek!)	en	met	de	fiets.		

	
Afmelden	doe	je	ten	laatste	

vrijdagavond.		
	

Het	restaurantpersoneel	
dankt	u!	

	



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

zo 9 juni: 
10 - 12u
Kom en zie!

za 15 juni:
20u - 22u
Jullie worden 
verwend! 

vrij 21 juni: 
20u - 22u30
We spelen een spel 
vanavond!

za 29 juni: 
9u - 20u
LAATSTE 
VERGADERING
>meer info volgt!!

Kom steeds met de FIETS & 
in UNIFORM tenzij anders 
vermeld! Afmelden voor 
vrijdagavond 19u!

kusjes de GIDSENLEIDING: 
SANDER, ALEXANDRA, 
JULIE & FRANCIS

Familie
Joepiejuni



Dag pannekoeken, er is een tijd van komen en gaan en de tijd van gaan is nu 
gekomen met onze laatste joepie van 2K19. 

 
 
2 Juni: 10- 17u het wordt fantastisch weer dus neem allemaal een feesthoedje mee om een 
zonneslag te voorkomen. PS. Lunchpakket en fietsslot 
 
 
9 Juni: 10- 12 u verassingsvergadering, zie dat je er bent want het beloofd een spektakel vergadering 
te worden!!!! 
 

 
 
16 juni: 14u- 17u Deze week zijn de hemelsluizen opengegaan dus dan is het tijd voor een  
BEKENTOCHT!!!!!!!!! 

  
 
21 juni: 20u- 23u , KOM ALS JE DURFT ! 
 
 
 
29 juni: 08u-20u, laatste vergadering van het Jaar, neem zeker allemaal een fiets, 10 euro, 
Lunchpakket en een fietsslot mee en eventueel een buzzy pas. 
NIET TE VERGETEN EEN VLEZEKE VOOR OP DEN BARBECUE !!!!!! 

  
 
 
Groetjes jullie allerliefste leiding!!  

 PS. Hou jullie vast aan de takken van de bomen want in begin Juli komen wij langs voor 
de kampinschrijvingen !!!!! 



 
 
 

Lieve Jins, 
 

Jullie leiding was net te laat met het inleveren van de 
joepie. Zij bezorgen jullie persoonlijk jullie 

takprogramma voor de maand april! 



 


