
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

Jan. – Febr. 
2020 

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



Beste leden en ouders, 

Wauw, dat jaar is weer eens snel voorbij gevlogen. Hopelijk heeft iedereen 
gezellig samengezeten, gegeten en heel veel plezier gemaakt tijdens de 
feestdagen. 

Wij, als leiding, zijn weer helemaal klaar voor om er een onvergeetelijk 
scoutsjaar van te maken en zetten het jaar in met een heleboel activiteiten. 

Zondag 29 december: Algemene vrijaf 

Ten midden van het feestgedruis tijdens kerst, oud en nieuw, rusten we graag 
deze zondag uit... 

In de loop van december-januari: Avondvergaderingen  
Door examens en toetsen bij leiding en leden verschuift bij sommige takken de 
vergadering naar vrijdag- of zaterdagavond. Kijk steeds de uren op de 
takprogramma’s goed na! Zorg er ook steeds voor dat je goede verlichting op je 
fiets hebt en eventueel een fluovest draagt. Veiligheid voorop! 

Zaterdag 11 januari: Kerstboomverbranding + Winterbbq jins 

Onze jins organiseren opnieuw de kerstboomverbranding, waarop u van een 
drankje en een hapje kunnen genieten bij het vuur dat het einde van kerst 
aanduidt.  

Meer informatie over het afzetten van uw kerstboom, kan u verkrijgen door de 
jinleiding (per mail of telefoon) te contacteren. Hoe meer bomen hoe een 
gezelliger en groter vuur! 

Vrijaf januari:  
Elke tak kiest zelf een vrijaf, kijk dus goed op tijd de takjoepie’s na! 

Vrijdag 31 januari: jincafe 

Het eerste jincafe van het nieuwe decenia?! Dansen, bijbabbelen, een hapje, … 
Voor ieder wat wils! Wij hebben er alvast enorm zin in om onze dansbenen boven 
te halen.  

Zaterdag 15 februari: Spaghettislag 

We organiseren een heus festijn waar iedereen kan komen smullen van heerlijke 
zelfgemaakte spaghetti! Kom allemaal lekker smullen. 

Zondag 16 februari: Algemene vrijaf 

Onze buik zit nog stampvol met spaghetti. Vandaag rusten we even uit! De week 
erop staat alle leiding weer klaar met ongeloofelijk leuke spelletjes. 

 



Zondag 23 februari;: Jaarmarkt 

Missen jullie ook die kerstsfeer al een beetje? Wel je kan bij onze gidsen 
heerlijke jenever komen drinken op hun kraampje op de jaarmarkt. Allen 
daarheen! 

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… 



Liefste kapoenen 

Stap in de raket en vlieg met ons 
mee naar alle activiteiten van 
januari en februari. 

Kijk goed naar de dagen en uren want 
vanwege de examens van de leiding zijn 
deze een beetje anders.  

Graag afmelden via kapoenen@scoutsoelegem.be  
voor donderdagavond wanneer je kapoen niet  
aanwezig kan zijn.  

 

mailto:kapoenen@scoutsoelegem.be


 

Wij zijn alvast geland.  
Groetjes van op de maan! 

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



Hey hoy lieve schatten 
Het nieuwe jaar is begonnen en ook nu vliegen we erin met al onze leuke vergaderingen 
voor januari en februari. 

 
3 januari 19u30-21u 
We starten het jaar met 
een uitdaging. Zijn jullie 
slim genoeg? 
Kom het deze avond 
testen. 

12 januari vrijaf 
De leiding heeft 
examens. Duimen 
jullie mee voor ons?  

17 januari 19u-21u 
Trek je dansbenen 
en mooiste kleren 
aan voor onze fuif! 

26 januari 14u-17u 
Kom en ontdek het 
leukste spel van het 
jaar! 

2 februari 10u-12u 
Wij zijn de scouts van 
Oelegem en maken het 
dorp graag onveilig 
met onze spelletjes. 

9 februari 14u-17u 
Kom verkleed als een 
oudje, bomma, 
bompa, … 

16 februari vrijaf 
Onze buikjes zitten nog vol 
met spaghetti van de 
spaghettislag gisteren.  

23 februari 7u-9u  
We eten een lekker 
ontbijtje. Neem allemaal 
een drankje mee.  

1 maart 14u-17u 
We spelen vandaag 
het grote krijtspel. 

Dit was het weer voor het begin 
van 2020. We zien jullie graag 
op zo veel mogelijk 
vergaderingen. 

Kussen en knuffels van jullie 
favoriete leiding: Mika, Messua, 
Toto, Loki en Jacala 
 

Nog enkele afspraken op een 
rijtje: 

• Meld je altijd voor 
donderdagavond af via 
mail of sms. 

• Kom altijd met de fiets. 
• Kom altijd in uniform. 



Beste welpen

In de maanden januari & februari 
genieten we met z’n allen van het 

nieuwe jaar, vakantie, 
sneeuwballengevechten …

EN SCOUTTSSSSS

Kijk maar wat jullie te wachten staat!!!

5 januari: 1
0-12u: HAPPY 2020

12 januari: 14-17u: Zijn 
de welpen nog goed 
bezig met hun goede 
voornemens???

17 januari: 19-21u: Alleen wij 
weten dat de welpen als 
beste kunnen feesten als de 
beesten! Tijd om dat aan de 
rest van de wereld te tonen! 
(Trek allemaal je mooiste 
party-outfit aan)

26 januari: vrijaf L



2 februari: 14-17u: Vandaag spelen 
we het grote Sona-in-Barcelona / 
Hathi-spaghetti-après-ski / 
Wontolla-krijgt-chocola-hoera!-spel

9 februari: 10-12u: HET GROTE SKISPEL! 
(Pak een slee mee)

16 februari: 8-10u: 
Ontbijtvergadering, 

je moet dus nog niet 
gegeten hebben! 
(Pak een ei mee)

Hier nog een paar regeltjes:

1. Kom altijd met de fiets
2. Als je niet kan komen 

naar de vergadering, laat 
je dat per mail weten 
aan ons, vóór vrijdag 20u

3. Kleed je warm aan

1 maart: 14-17u: 
Vergadering op 
wieltjes! Neem een 
vervoersmiddel 
mee met wieltjes 
(de fiets telt niet!)

21-23 februari: we 
gaan op weekend! 
(meer info volgt…)



Het Laatste JOGI-Nieuws 
 BOODSCHAP VAN 

ALGEMEEN NUT 

Het laatste joginieuws steekt weer in de bus. Hierbij alle 
nieuwe data, zodat we er weer een spetterende 2 
maanden van kunne maken! 

 

 

Ondek	ons	gamma	aan	
films!	
10/1	–	Vandaag	zakken	we	lekker	weg	met	
een	filmpje.	Neem	gerust	een	dekentje	en	
popcorn	mee!	(20u-22u)																											Blz.	4	
	
Smikkel	Smakkel	Smokkel	
19/1	-	Knibbel	knabbel	knuisje,wie	knabbelt	
er	aan	mijn	huisje?	Laten	we	die	heks	eens	
een	lesje	leren!	(14u-17u)																						Blz	7-8	
	
Nog	eens	vrij	van	
pleziermakerij		
16/2	-	Deze	zondag	is	het	algemene	vrijaf.	Dat	
is	niet	leuk,	maar	zoals	gewoonlijk	maken	we	
er	volgende	keer	weer	iets	leuk	van!						Blz.	13	
	

Strek	die	beentjes!								Blz.	9	
1/3	–	Haal	al	je	kennis	te	boven,	want	
vandaag	gaan	jullie	een	actieve	quiz	spelen!	De	
leiding	gaat	ervoor	zorgen	dat	jullie	breinen	
worden	getraind,	dus	wees	voorbereid!		
(10	–	12u)	
	

Special	of	the	month!	
7-9/2	–	HET	weekend	is	er.	Meer	info	volgt	via	mail.	Wij	kunnen		
al	wel	iets	verklappen…	
HET	GAAT	ONGELOFELIJK	LEUK	WORDEN!	

 

Op	en	TOP	topmodel	–	Blz.	15	
“	26/1	–	dorpsspel	met							Topmodellen,	
kom	verkleed	als	DIVA	“	(10u-12u)	
	
	
Vroege	vogels	spotten!	
23/2	–	Kom	mee	met	ons	ontbijten	(8u-
10u)	

Speciale	actie:	-50%	op	
elk	nieuw	
sportabonnement	
2/2	–	Turnvergadering	
(14u17u) 

DIKKE LEBBERS VAN 
JULLIE LIEFSTE 
LEIDING 
 
“GILLES” 
KARAIT 
SNACKIE 
MANG 



ALORS MES COPAINS JVK’S

NI-NA-NIEUWE SURPRISEKES 
VAN VI-VA-VERGADERINGESKES
TOURNÉE GÉNÉRALE OP 2020!

Ik wil mij daar nu 
niet me moeien 
hé maar... zie da 
ge altijd met een 
kort broekske en 
uw fietske naar de 
training komt. 
Heb ik gelijk of 
heb ik gelijk? 

+ meld u 
op tijd af hé!

Bisous, dé bende pottenstampers
Sedua, Kora, Japer, Nag, Pivo & Imara 

zo 5 januari: 10-12u

iedereen met een kroontje krijgt 

een fietspomp! MIJN GEDACHT!

zo 26 januari: 14-17u

Komaan mannekes, BEWEGEN!

in turnpak @turnzaal

zo 2 februari: 14-17u

Piep piep, GIJ kieken!

zo 15 februari: 

spaghettislag ->groepsinfo

(Pascal begint ni hé!)

28 februari - 1 maart

WEEKEND
->info volgt nog!

zo 23 februari: 7-9udauwtrip, 
‘T IS NI WAAR Hé!

vrij 10 januari: VRIJAF

de leiding heeft examens, 

BUSINESS IS BUSINESS!

za 11 januari: 
kerstboomverbranding->groepsinfo

vrij 17 januari: 20-22u
PISquiz
ZAL HET GAAN JA?! 

zo 9 februari: 10-12u
laat u sjoeke thuis, komt gewoon

naar de scouts, het is valentijn!zo 16 februari: VRIJAF
blijft gewoon in u EIGEN 

INFRA...ST...STR...STRUCTUUR!



  

Januari – Februari 

Gidsen 

3 januari: 20-22:30 

Trek vanavond je 

mooiste outfit aan! 

11 januari: 18-20  

Kom mee smullen van een heus feestmaal! 

Nadien kunnen we samen gaan genieten van 

de kerstboomverbranding. 

19 januari: vrijaf 

De leiding moet studeren :’( 

26 januari: 14-17 

Het grote richtingcoëfficiëntenspel 

2 februari: 10-17 

Woop woop! De wielen van de bus 

gaan rond en rond! 



 

Meld zeker af als je niet kan komen, 

liefst voor vrijdagavond 20u! 

Dikke smakkerds van jullie geweldige 

leiding! xoxo 

Kom zeker altijd met de fiets en 

vergeet je uniform niet! 

23-24 februari: details volgen nog  

Sleepover en jaarmarkt! 

1 maart: 10-12  

Trollige vergadering 

16 februari: vrijaf  

Kom 15 februari zeker spaghetti eten op de spaghettislag!!! 

9 februari: 14-17  

Weeral een geweldig spel van jullie 

fantastische leiding! 



DIRTY MARTINI

3 JAN: 2020 MET KLASSE INZETTEN 

GIN & TONIC

12 JAN: DAUWTRIP 

MARTINI

19 JAN: VRIJAF 

$5.99

20u - 22u

$5.99

7u30 - 10u

$5.89

- 

G I N S

BLOODY MARIA

26 JAN: WIELTJESVERGADERING

TEQUILA SUNRISE

2 FEB: OP AVONTUUR  

$5.99

10u - 12u

$5.99

14u - 17u

C O C K T A I L S

BLUE HAWAII

9 FEB: SPORTVERGADERING

MOJITO

15 FEB: SPAGHETTISLAG

16 FEB: ALGEMENE VRIJAF

$5.99

14u - 17u

$5.99

GR- INFO

- 

T E Q U I L A

COSMOPOLITAN

21 FEB: KOM IN CAMOU

SCREWDRIVER

1 MAA: PLONS! MEER INFO VOLGT 

MUDSLIDE 

$5.99

20u - 22u30

$5.99

10u - 17u

$5.39

V O D K A

Broodje biefstuk
D R I N K S  M E N U

 
S A V E  T H E  D A T E :  4  A P R I L  E E T F E S T I J N !

OIKO, SENDAR, MASY, MONSA

VERKENNERS







 


