
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

December - 
2019 

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



Beste leden en ouders 

Hierbij de derde joepie van ons scoutsjaar. Jammergenoeg ook de laatste van dit 
jaar. Wat is het jaar toch voorbij gevlogen. Wij duimen dat 2020 net zo mooi, 
spetterend, amusant,…  wordt als 2019. Alvast fijne feestdagen! 

Hieronder kan u onze gemeenschappelijke kalender terugvinden. Verderop in de 
joepie vindt u de programma’s per tak. 

 

Zondag 8 december: Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land en omdat wij veel brave kindjes in onze scouts 
hebben, zal hij ook dit jaar ons weer met een bezoek vereren!  
Controleer goed de uren in deze joepie, dit is voor elke tak anders. 

 

Zaterdag 14 december: kerstmarkt 

Kom samen een gezellig jenevertje, warme chocomelk, gluwein,… drinken aan 
het beste kraam van Oelegem. De jinners sponseren zo hun reis naar 
Montenegro. 

 

Dinsdag 24 december: Kerstfeestje en scoutsviering 

Naar jaarlijkse traditie vieren we vandaag ons eigen kerstfeestje. Om 14 uur 
start de spetterende show van de leiding, gevolgd door de natuurlijk lekkere 
koffiekoeken en chocomelk! Afsluiten doen om 17 uur we met al onze leden in de 
scoutsviering. Om 18 uur kan u uw kindje(s) ophalen aan het kerkplein. 

 

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 



 

 



Boets Tigos  Nick 0497/42.65.54 Berghmans Yente 0468/23.08.01
Cavens Rama Mads 0497/41.83.21 Boets Robin 0497/42.65.63
Denckens Oe  Pieter 0479/84.53.38 Elsas Yente 0471/56.71.32
Den Trooster Flora  Laura 0477/30.49.34 Hofmans Thomas 0470/50.63.91
Mariën Chill  Lotte 0468/10.93.73 Van Eester Magali 0471/29.46.77
Sellenslagh Appa Flor 0478/12.50.46 Van Gael Alexander 0478/12.56.41
van Heusden Nori Julie 0486/72.22.01 jongverkenners@scoutsoelegem.be
Verdonck Mani Nele 0496/32.35.16
kapoenen@scoutsoelegem.be Govaerts Kasper 0470/62.30.77

Jacobs Lien 0479/59.55.50
Sels Mika Lize 0478/17.84.70 Michiels Lena 0492/78.18.89
Cassiers Messua Klaartje 0491/07.35.14 Michielsen Evert 0479/19.27.81
De Wreede Toto Lotte 0494/05.08.81 gidsen@scoutsoelegem.be

Leidingsverdeling 2019-2020 - "Scout Moedig"
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Cappelle Jacala  Evelien 0471/29.50.36
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Paulussen Loki Alexander 0488/31.28.92 Borghys Evelynn 0494/11.21.60
kabouters@scoutsoelegem.be Briels Margo 0473/22.69.91

Jochems Wouter 0497/69.07.29
De Wachter Hathi  Pieterjan 0489/43.47.48 Van den Eeckhout Sander 0487/16.23.03
Denckens Mor Maarten 0485/14.34.70 verkenners@scoutsoelegem.be
Jacobs Raksha Kaat 0471/61.19.65
Jochems Sona Jens 0479/07.28.63 Konings Jeroen 0479/82.87.81
Michiels Wontolla Rob 0491/07.24.54 Van Eester Alexandra 0478/07.09.15
Peeters Phao Mira 0468/20.45.02 Van Gestel Elias 0472/55.72.88
Teugels Mungo Kevin 0491/11.37.89 Vanthielen Elise 0474/01.17.34
welpen@scoutsoelegem.be jin@scoutsoelegem.be

Konings Jitse 0470/62.86.08 Elsas Yente 0471/56.71.32
Van der Kerken Jules 0479/59.44.03 Michiels Lena 0492/78.18.89
Verhaegen Axel 0471/40.20.98 Van den Eeckhout Sander  0487/16.23.03 
Verhoeven Tani 0493/56.33.49 Verhoeven Tani 0493/56.33.49
jonggidsen@scoutsoelegem.be groepsleiding@scoutsoelegem.be
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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… 



 

1 december, 10u-12u 
 vergadering op wieltjes 

Kom op wieltjes. We verzamelen aan de parochiezaal. 
(bv. Step, rollerblades, skateboard,… liefst geen fiets) 

8 december, 13u-15u 
Sinterklaas  
We komen samen aan de lokalen. 
Brieven en tekeningen voor de Sint zijn altijd welkom! 

15 december, 14u-17u 
Disneydorpspel  

Kom verkleed als een Disneykarakter! 

22 december 
geen vergadering 

24 december, 14u-18u 
Kerstfeestje  
Verzamelen aan de parochiezaal en ophalen aan de kerk. 
Als je kapoen (deels) niet kan komen, zeker voor zaterdag afmelden. 
PS: Mani is jarig       (Neem een kerstmuts mee.) 

29 december 
vrijaf 

5 januari, 10u-12u  
Driekoningenspel 

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… 
Hey lieve kapoentjes, het is weer zover, de Sint komt 
er bijna aan, maar eerst nog een leuke vergadering. 
Hier de activiteiten voor december.  

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in! Hopelijk jullie ook! 

Van jullie grootste kapoenen, 1 januari 2020 

Chill, Mani, Nori, Flora, Appa, Oe, Rama en Tigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

	

 

 

 

 

1 december: 10-12u 

Kom en zie, en kleedt u 

warm aan!!! ;-) 

8 december: 14-17u Sinterklaas staat op ons te wachten!! 

22 december: Vrijaf 

Wij zien jullie graag 24 december 

aan de parochiezaal voor een 

spetterend kerstfeestje met 

aansluitend de misviering.  

Zie groepsinfo voor meer uitleg.   

3 januari: 19.30-21u 

PISQUIZ! Neem jullie 

gezond verstand mee en 

ga zeker nog eens naar 

toilet thuis! 

PS. Er wordt verwacht dat iedereen mee naar 
de misviering gaat na het kerstfeestje op 24 
december, als dit toch niet kan door bepaalde 
redenen horen we het graag via mail. 

 

 

15 december: 14-17u WIELTJESVERGADERING! Kom af met jullie allergekste wieltjes, en probeer die saaie fiets voor 1 keer thuis te 
laten 

29 december: Vrijaf 

Perfect om jullie 

nieuwjaarsoutfit te gaan 

kopen! 

 

Zet alvast het weekend van 
24-26 april in je agenda voor 
onze fantastische weekend!  

PS2. Vanaf 1 december zullen de vergaderingen 
doorgaan aan de jongenslokalen omwille van 
problemen met het dak in de meisjeslokalen. 
Op deze manier kunnen we ook lekker binnen 
zitten op de koude dagen! 

KUSJES 
Toto, Mika, Jakala, 

Loki & Messua 





 

Dag “lieve” kindjes, de maand 

December is in het land. Zijn 

jullie klaar om het weer goed 

uit te hangen en mee te gaan 

in de zak naar Spanje? Check 

dan zeker deze JOEPIE! 

 

Hm
m

… dat ziet er 

m
ijn een knap 

Conchita’ke uit. Kom
t 

die ook zon. 15 de
 van 

14u tot 17u? En maar zwaaien dat 

kik doe… zou die nei 

niet gezien hebben 

dat het zon. 1 van 

10u tot 12u is??? 
AAAAAH.. subiet val ik 

in het water.. vang jij 

me dan op? Aangezien 

het zon. de 22ste 

VRIJAF is 

POTJANDORIE… 

het is de 7de SBB 

dus zie dat je er ze 

van 20u tot 22u of 

je bent ne miet!!! 

Ooh… het ga 

komen… ik voel 

mij niet zo goed 

van al die 

koffiekoeken en 

hosties.. 

Kom de 24ste naar 

het kerstfeestje. 

(zie groepsinfo)   

Zie gewoon dat je er altijd 

bent, altijd in uniform en 

altijd met de fiets… alleen 

dan zulde peperkoeken 

ontvangen. 

ZOETE KUSSEN  

Mang, Karait, Sjnakkie en 

Tavi Ik ga nog even  moeten 

recupereren van al dat 

goed eten de laatste 

maand dus 5 januari is 

het VRIJAF!!! 



 



Yes!!! Weeral ne nieuwe joepie met weeral leuke vooruitzichten! MOSSELEN À VOLONTÉ!!!!  
 

Zaterdag 7 december: 20u-22u 
Rambo Sinterklaas, meer moet da ni zijn.  
(Sinterklaas tackelen = 50 bonuspunten)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dinsdag 24 december: 14u-18u  
Jezus is 2019 jaar geleden geboren en schijnt moet da gevierd worden. Soit, koffiekoeken op 
den Jay zijn kosten! De film is ook leuk schijnt! Echt waar! Ni gelogen! Zeker komen! En af en 
toe is enthousiast roepen! A.u.b.! Dank u! 
(mis begint om 17u, niet komen = afmelden en 7 weesgegroetjes  verplicht!) 
 
 
Zondag 29 december: vrijaf, saai 
 
 

Vrijdag 3 januari: 20u-22u30 
Politiek filosofisch debat met: Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Dina 
Tersago en Immanuel Kant 
Moderator: Sociaal Incapabele Michiel 
Toegangsprijs: Ne fristi of een pakske paprikachips ofzo alleja ge zie maar.  
Doe voor de verandering maar is deftige kleren aan. En doucht nog is. Het 
werd tijd. Ge stinkt. 
 
 
 
 
 

Gegroet, 
Jullie leiding, 

Bino, Chua, Lila en Kappie 

Zondag 15 december: 12u-18u 
Kom en ga wanneer ge wilt! Maar blijf gewoon plakken op 
de scouts, aangezien jullie toch niks aan de hand hebben. 
Toch niks belangrijk alleszins. 
Planning:  
12u-13u Middageten: Mosselen natuur of vers uit de natuur 
(wie zal het zeggen) 
13u-14u De 7de dag met Lieven Verstraete en Liesbeth Imbo 
uitgesteld kijken op Telenet. 
14u-15u BK roepen naar de singstar.  
15u-16u Optreden Belle Perez 
16u-17u Pindakaas eten met rapper Sjors. 
17u-18u Aquajoggen met den Okra. 
(Workshops zijn onder voorbehoud. Wijzigingen worden 

door de organisatie op tijd en stond meegedeeld via 

officiële communicatiekanalen.) 



WE'RE HAVING A

BABY GIRL!

F R O M  N I C K  &  J O S E P H I N E :

1 dec: 10-12u vlinders vangen

8 DEC: 14-17U MIRJAM ZOEKEN

15 dec: 9-13u Kom en ga wanneer je wil!

ontbijt: 9u 

frietjes: 11u45

Neem geld mee voor je bestelling als je mee

ontbijt/luncht

24 dec: 14u kerstfeestje, 17u scoutsviering, zie groepsinfo

3 jan: 20-22u 2020 met klasse intzetten

Meld af voor vrijdag via mail

Manso, Sander, Mysa, ioko 

Verkenners, 



Jo ho hoowst lieve jins! 

AANSCHOUW ONZE LEUKE TOEKOMSTPLANNEN 


29/11 20:00-23:00

Lekker chill


01/12 13:30-19:00 
Drie man gaat Tappen op de voetbal  

08/12 10:00-17:00 
Kom effe een studiebreak houden op de scouts wanneer je wil!  

Wie weet heeft de Sint ook iets achter gelaten… 
14/12 KERSTMARKT 

Meer info via de fb groep 
21/12 WARMATHON 

Hele dag vrij houden! Meer info zeer binnenkort 

22/12 Vrijaf 
Hopelijk ligt er sneeuw dan zien we jullie wel aan de Duitse bergen 

24/12 Kerstfeestje 
Zie groepsinfo 

29/12 Algemene vrijaf 
Bijna 2020 dus wij moeten onze voornemens nog effe verzinnen 

04/01 Nieuwjaarsreceptie

Wij ta!en op de nieuwjaarsreceptie van de lei"ng, #am en f$ra%!
05/01 14:00-17:00 

Verjaardagsfeestje van de Matsoe 
11/01 09:00-01:00 

KERSTBOOMVERBRANDING! 

mEt VrIeNdElIjKe GrOeTjEs 

JuLlIe KaPoEnTjEs 

  KAA  MATSOE  MOROA  SALAXANDRA 



 


