
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

SEPTEMBER -
OKTOBER 2019 

Volg onze avonturen op Facebook, Instagram of scoutsoelegem.be! 



Beste leden en ouders, 

Kamp Commanster 2019 was een ware knaller. Leden, leiding, fourage en stam 
hebben er met volle teugen van genoten en staan te popelen om aan het nieuwe 
werkjaar te beginnen!  

We willen hierbij graag alle leiding die stopt even bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme de afgelopen jaren, jullie waren toppers!  

Daarnaast is er een nieuwe groepsleidingsploeg opgekomen. Yente, Sander, Lena 
en Tani staan de komende twee jaar paraat om alles in goede banen te leiden en 
opnieuw een topjaar en gezellig kamp te organiseren.  

Hier vinden jullie de algemene planning van de eerste joepie van het jaar. 
Verderop in de joepie vindt u de programma’s per tak met allerlei toffe 
activiteiten voor jullie enthousiaste scoutsers!  

Zondag 8 september 2019: Overgang (13.00u) & inschrijvingen  

We verwelkomen iedereen om 13.00u aan de jongenslokalen in de Vlotstraat.  

De laatstejaars van elke tak gaan over naar hun nieuwe tak. Zij voorzien best 
kledij die vuil mag worden.  

Uiteraard zijn alle leden en ouders van harte welkom, want vandaag komen jullie 
ook het nieuwe jaarlied te weten, zien jullie wie de nieuwe leidingsploeg zal 
worden, ...  

De inschrijvingen hebben plaats tussen 18 en 19u. Leden die vorig jaar al lid 
waren, kunnen zich herinschrijven bij hun nieuwe leidingsploeg. 
Nieuwe leden die zich reeds inschreven via de website, kunnen ook bij hun 
leiding terecht voor de betaling van het lidgeld en het ontvangen van de 
jaargadgets. Geïnteresseerden die nog niet ingeschreven hebben via de website, 
kunnen terecht bij de groepsleiding.  

Maandag 9 september 2019: Inschrijvingen (19.30-21u)  

Wie dit weekend niet kon komen, krijgt vandaag een nieuwe kans om zich in te 
schrijven. Je bent welkom tussen 19.30 en 21u aan onze lokalen in de Vlotstraat.  

Zondag 22 september 2019: Parochiefeesten (14u)  

Alle takken hebben vergadering van 10 tot 12u, want in de namiddag 
verwachten wij iedereen op de parochiefeesten! Jullie leiding zorgt ook dit jaar 
voor de randanimatie, zeker de moeite om eens tot aan de PZ te komen...  

Vrijdag 18 oktober 2019: Dag van de jeugdbeweging  

Op vrijdag 19 oktober is het weer Dag van de jeugdbeweging. Die dag gaat 
iedereen in uniform naar school of werk. Trek dus zeker ook jouw uniform aan!  



Vrijdag 8 – zondag 10 november 2019: Pannenkoekenbak  
Dit jaar bakken we nogmaals 50 uur aan één stuk! Voor al uw 
pannenkoekhongertjes staan wij 24 op 24 voor u klaar.  
Alle praktische info kan je vanaf eind september terugvinden op 
www.pannenkoekenbak.be .  
Jullie komen toch ook, samen met buren, vrienden en familie?!  

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 Er wordt te snel gereden in de straten die leiden naar onze 
scoutslokalen, dit o.a. door ouders. 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 – spiksplinternieuwe – groepsleiding, 

 

Yente Elsas Sander Van den Eeckhout Lena Michiels Tani Verhoeven 
0471/56.71.32 0487/16.23.03 0492/78.18.89 0493/56.33.49 

 
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 



 

 



Indeling takken werkjaar 2019-2020 
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) 2012, 2013 

Kabouters  
(meisjes) 2009, 2010, 2011 

Welpen  
(jongens) 2009, 2010, 2011 

Jonggidsen  
(meisjes) 2006, 2007, 2008 

Jongverkenners  
(jongens) 2006, 2007, 2008 

Gidsen  
(meisjes) 2003, 2004, 2005 

Verkenners  
(jongens) 2003, 2004, 2005 

Jins  
(meisjes en jongens) 2002 

 

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



  
Hey, jij, kapoen! 
Klaar voor een spetterend jaar?  
De nieuwe kapoenenleiding staat voor je klaar. 
Hieronder vind je de joepie voor de komende 2 maanden. 
 

 

8/09: 13u  Overgang 
Ben je benieuwd wie jouw leiding is voor het komende jaar, 
kom dan zeker eens langs. 
PS: Kapoenen die naar de Wouters gaan, nemen een handdoek 
en reserve kledij mee. 

  

15/09: 14u -16u  Kennismaking 
Leer je nieuwe leiding beter kennen. Kom het ontdekken 
want wij staan alvast te popelen om jullie te leren kennen! 
PS: Laat je fantasie werken en zet je naam in het groot op 
je lichaam.  :-) 
 

22/09: 10u -12u  Safaritocht 
Vandaag maken we een safaritocht doorheen het 
dierenpark, kom in je mooiste/coolste dierenpak. 

27/09: 19u30 - …. Infoavond 
Alle mama’s en papa’s zijn uitgenodigd op onze 
infoavond over het hele scoutsjaar. 

29/09: 14u -17u  Oudervergadering 
Kom tonen hoe goed je kan samenwerken met je 
mama/ papa of … 
PS: Eén persoon per kind. 



 

 
 

 

 

06/10: 10u -12u  Bosspel 
Kom in je aller coolste camouflage kledij, want je zal het 
nodig hebben tijdens ons avontuurlijk bosspel. 
PS: We spreken af aan de fietsenstalling van de Remise 
in het Vrieselhof, ook hier ophalen. 

 

 

13/10: Algemene vrijaf 
Vandaag mogen jullie uitslapen :D 

18/10: Dag van de jeugdbeweging 
Ga vandaag in je scoutsuniform naar school en 
laat zien dat de scouts met meer is dan de Chiro! 

 

20/10: 14u -16u  Wie? Wat? Waar? 

Vandaag ontdekken we de Duitse bergen, waar zou dat zijn?! 
PS: We spreken af op de parking van ZSC-Broechem zeilput 
richting Broechem, ook hier komen ophalen. 
Adres: Oelegemsesteenweg 43 

27/10: 10u -12u  Schattentocht  

Vandaag gaan we opzoek naar de schat van het 
koekiemonster. 

Kom als een echte speurneus naar de scouts!! 

3/11: 11u -13u  Halloweenfestijn 

Kom smullen van al het lekkers dat de vampiers/ 
heksen/… hebben klaargemaakt. 
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XOXO Kapoenenleiding 



Hey liefste kabouters, 

Klaar voor een nieuw scoutsjaar? Wij zeker en vast al wel!!! 

 

  

AFSPRAKEN: 

✓ Een echte scout komt altijd in uniform.  
✓ Meld ten laatste donderdagavond voor 22u 

af zodat de leiding een vet spel kan maken.  
✓ Denk aan het milieu en kom altijd met de 

fiets! 

 

Zondag 8 september:  
Het is overgang!! Zie groepsinfo voor 
uren en details.  

Zondag 15 september van 14-17 u: 
Joepie het allereerste spel van dit 
scoutsjaar! Tijd om elkaar beter te 
leren kennen.  
 

Zondag 22 september 10-12u:  
Het is knutselvergadering. We gaan ons 
lokaal pimpen!  
In de namiddag is het parochiefeesten, 
wij zijn hier ook aanwezig. 

Zaterdag 28 september 19-21u:  
Vanavond zetten we ons eens rustig in de zetel 
en kijken we naar een film!  



 Zondag 6 oktober 14-17u:  
Wij spelen vandaag een super mega 
kei tof bosspel! Kom zeker verkleed als 
een personage uit #Likeme.  

Zondag 13 oktober: 
Dit weekend is het algemene vrijaf.  

Vrijdag 18 oktober: 
Het is vandaag dag van de jeugdbeweging. 
Draag een hele dag je uniform!  
Zondag 20 oktober 10-17u:  
Wij gaan op trein-tram-busdag! Meer info volgt 
nog.  

Zondag 27 oktober 08.30-10.30u: 
Mmmm wij voorzien een zalig 
ontbijtje voor jullie!  

Zondag 3 november 10-12u: 
We maken Eulegoem onveilig 
met een gek dorpsspel … 

Dikke kussen van jullie nieuwe leiding xxx 



 

Yoww grave welpen!! Zijn jullie klaar voor een spetterend jaar? Wij alvast wel! Hier 
vinden jullie onze activiteiten voor de komende twee maanden. 
Denk eraan om altijd in uniform en met de fiets te komen, wanneer je niet kan 
komen graag tijdig afmelden, dit kan op het emailadres welpen@scoutsoelegem.be.  

 

Zondag 8 september 
 
Overgang (zie groepsinfo) 

  

  Zondag 15 september 14u-17u 
 

Kennismakingspelletjes en lol 
trappen! 

Zondag 22 september 10u-12u  
 
‘Rijm iets op herfst’-spel  
In de namiddag is iedereen welkom 
op de parochiefeesten!!  

  

  Zaterdag 28 september 9u-20u 
 

Vandaag gaan we op trein-
tram-bus-dag!! Meer info 

hierover volgt nog 

Zondag 6 oktober 10u-12u  
 
Minder is meer blijft nog steeds 
gelden, daarom spelen we een 
ecologisch spel  

  

  Zondag 13 oktober 
 

Dit weekend zullen jullie de 
leiding moeten missen want 

het is algemene vrijaf 

Vrijdag 18 oktober 
 
Vandaag is het dag van de 
jeugdbeweging, ga dus zeker 
allemaal in je uniform naar school!! 

  
 
 
 
 
 
 
 



  Zondag 20 oktober 10u-17u  
 

Nadat jullie vrijdag in 
uniform naar school mochten 
spelen we het grote ‘dag van 

de jeugdbeweging’-spel  
Zaterdag 26 oktober 19u-21u  
 
Het is bijna Halloween!! Kom 
allemaal samen mee griezelen! 
Vergeet ook zeker niet je engste 
outfit aan te trekken!  

  

  Gadnoz 3 rebmevon 14u-17u 
 

Edreekegmo gniredagrev!! 

8-10 november  
 
Dit weekend kunnen jullie komen 
smullen van onze heerlijke 
pannenkoeken!   

  

 

Dikke smakkerds van jullie voorlopig onbekende leiding!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

       

  

Zo 15/09 van 10u tot 12u: 

Nieuw jaar, nieuw lokaal!! 
Doe dus zeker je slechte 
kleren aan. Neem eventueel 
versiering mee. 

BINGOOOOO!!!  

Een nieuw scoutsjaar is aangebroken en wij hebben er 
alvast MEGA veel zin in !"#$% . Kom dus zeker zoveel 
mogelijk naar de scouts, meld je anders tijdig af en 

vergeet niet om steeds met de fiets te komen.  Zo 08/09: 

OVERGANG!!  

Kom en ontdek wie je nieuwe 
super mega leuke leiding is!!! 
Meer info bij de groepsinfo. 

Zo 22/09 van 9u tot 11u: 

We gaan ontbijten met een reden…  

Zo 29/09 van 14u tot 17u:  

JIPPIEEEE,  

Vandaag is het 
weersgebondenvergadering!! 

Kom verkleed als iets 
subtropische en vergeet je bikini 

hierbij zeker niet. 

Za 05/10 van 10u tot 20u:  

Nerds allemaal, We gaan op 
een UBERleuke TTB!!! Kom 

verkleed.  

Info volgt. 



 

 

Zondag 13/10: 

OOOOH… algemene vrijaf. 

Fret u maar vol met koffiekoeken 
want je zal de leiding een week 

moeten missen. 
Vrij 18/10:  

Vertegenwoordig de scouts 
zo goed mogelijk want het 

is dag van de 
jeugdbeweging!!!! 

Zo 20/10 van 10u tot 12u: 

Heeeeey gekke grieten, 
vandaag spelen we  een gek 

dorpsspel.. 

 

Zo 27/10 van 14u tot 17u:  

            HIDE & SEEK 

Vrij 01/11 van 20u 
tot 22u: 

BRRR… we spelen 
het griezelige 
avondspel… 
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Jooooow Gidsen, in dit nieuwe scoutsjaar gaan wij lekker het 

beest uithangen!!

Hopelijk hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe scoutsjaar 

als jullie beestige leiding!!! 

xoxo Gust, Janine, Fonske en Gorgette 

8 september : OVERGANG!!

29 september : 14u-17u

MIAUW-vergadering

15 september : 10u-12u

BLAF-vergadering

22 september : 10u-12u

PONY-vergadering + parochiefeesten

5 oktober : 8u-21u 

KNOR-TTB

20 oktober : 10u-12u

OEMPF-ventenvergadering 

3 november : 8u-12u 

SLURP-SLURP-JAMMIE

26 oktober : 19u30-22u30

SMIKKELSMAKKEL-smokkelspel

13 oktober : 

algemene vrijaf



 

 



JINS JOEPIE 
SEPT - OKT
za 13 sept: 20-23u surprise!

za 21 sept: jobke
>meer info volgt!

zo 23 sept: 10-12u 
mmmmmm

hé meisje ;)

was da naar mij?

was da naar mij?

pas op!

schoon
kniekes!

blijven zwemmen

vrij 27 sept: 1e jincafé
+sleepover
za 28 sept: TTB-dag



vrij 11 okt: we werken op het DC-café!
zo 13 okt: algemene vrijaf

vrij 18 okt: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
zo 20 okt: 10-17u joepie!

vrij 1 nov: 20-23u brrr
8-9-10 nov: 

! PKB !

vrij 25 okt: JINCAFEEE

lekker 
lijf

zoentje

fish

stick

zalm

klig ni goe

babes

mooi weer
vandaag

‘hopelijk al wat 
gebruind’

hot

GEZELLIG 
TOCH?
XOXO



 


