
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

Maart 
2020 

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



Beste leden en ouders, 

De maand maart is gevuld met leuke groepsactiviteiten en veel lekkernijen! 
Lees hieronder meer! 

Verderop in de joepie vindt u de programma’s per tak met allerlei toffe 
activiteiten voor jullie enthousiaste scoutsers!  

Zondag 23 februari: Jeneverkraam gidsen op de Jaarmarkt 

Onze gidsen staan op het kerkplein om iedereen van een warm gevoel (en rode 
wangetjes) te voorzien. Is jenever of glühwein niet jouw ding? Dan is er nog 
altijd chocomelk en andere versnaperingen om hun kas te spijzen. Met de 
opbrengst van deze activiteit sponsoren zij de “specialekes” op hun kamp. Met 
andere woorden: “Komt er allemaal ene drinken!” 

Vrijdag 6 maart 

Onze jinners organiseren dan hun heuse jinbal. Kom allemaal eens de sfeer 
opsnuiven en zien wat de jinners in petto hebben. Het belooft weer een spektakel 
te worden. Allemaal welkom vanaf 21u! 

Zondag 15 maart groepsverkoop 

Tussen 10-13u gaan onze leden van deur tot deur om ervoor te zorgen dat elke 
bewoner van Oelegem een doos wafeltjes en/of frangipannekes in huis heeft om 
hun te wapenen tegen de alledaagse ‘kleine hongerkes’.  
Alle leden komen in uniform! 

Zondag 29 maart: algemene vrijaf 

De leiding is nog aan het bekomen van hun heus weekend om de groepssfeer te 
bevorderen. Iedereen mag zondag eens uitslapen! 

Locatie kamp 2020 

We gaan natuurlijk nog niet het exacte adres verklappen. Maar een tipje van de 
sluier lichten voor onze vroege planners, doen we wel. Dit jaar gaan we op kamp 
in de buurt van Lommel. 

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 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 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 
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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… 



 

Hallo liefste kapoenen,  

Het is weeral zover, het is een nieuwe maand. En een nieuwe maand betekent een 
nieuwe joepie. Ben je benieuwd wat we deze maand allemaal gaan doen, lees dan 
zeker verder!  

1 maart: 14-17u  

Om de vakantie goed af te sluiten, nemen we nog een 
vlucht naar Hawaï om een mooi kleurtje te krijgen. 

8 maart: 10-12u  

Wordt jij een soldaat of een bakker, of een bankier? Misschien wordt je 
zelfs een zangeres?  Kom verkleed in het beroep dat je later wilt doen. 
Wij zijn benieuwd! 

 15 maart: 10-13u 

Vandaag gaan we lekkere wafeltjes verkopen. Wie zal er de 
meeste wafeltjes verkopen?  

We spreken in piekfijn uniform af aan de meisjeslokalen 
(Oudstrijdersstraat 48-50, de zandweg in bij het uithangbord 
“Garage Van Staeyen”.) 

Voor meer informatie zie de groepsinfo. 

22 maart: 14-17u  

Overal weer bloemetjes in het gras, lammetjes in de wei en de vogels leggen bijna 
een ei. Gisteren begon de lente, daarom spelen we vandaag het grote lentespel. 

29 maart: Algemene vrijaf 

Vandaag mogen jullie lekker uitslapen want de leiding is op leidingsweekend. 
Tot volgende week! 

5 april: 10-12u 

Vandaag is het bijna Pasen daarom spelen we vandaag het-is-bijna-Pasenspel.  

Dikke kusjes en knuffels 

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

PS: Vergeet zeker niet voor donderdagavond af te melden! 
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8 maart 14-17u
sporten is gezond

 
It's for real this time! Trek dus je sportiefste outfit aan, want

we gaan ne keer den aap uithangen. meteen @turnzaal 

Y O  J O N G V E R K E N N E R S ,  H I E R  H E B B E N  J U L L I E  D E
J O E P I E  V O O R  M A A R T  E N  A P R I L !

15  MAART
GROEPSVERKOOP

 
VANDAAG VERKOPEN WE LEKKERE WAFELTJES

AAN HUIS!  WE SPREKEN AF AAN DE
MEISJESLOKALEN (UUR IN DE GROEPSINFO) .

20-21-22 maart
duodagen 

 
Voor de eerste- en tweedejaars GEEN scouts dit weekend, want

de derdejaars gaan op weekend met derdejaars van andere
scoutsen uit het district! Meer info komt via mail.

5 APRIL 10U-12U
FIK FIK ELENTRIK

 
VANDAAG BEGEVEN WE ONS IN EEN ELEKTRISCH VELD... 

ZIE MAAR DA GE NI GEËLEKTROCUTEERD WORDT!
 

EN GE WEET:  ALTIJD NE FIETS,  ALTIJD IN UNIFORM EN ALTIJD OP TIJD
AFMELDEN!  XXX SEDUA,  NAG,  IMARA, JAPER,  KORA EN PIVO



 



 

Little panda fighters 
 

Save the date: 24-26 april verkennerweekend! 
 

 

 

29 feb – 1 maart (19u – 11u): iets tof met overnachting! Zie mail voor benodigdheden.  

 

8 maart (10u-12u): het wordt gewoon leuk, dus kom gewoon.  

 

15 maart (10-13u): groepsverkoop, njam njam. Iedereen wordt verwacht!  

 

20 april – 21 april: een kei coole districtsactiviteit! Kom en zie, meer info                                                                     

volgt nog!   

 

29 april (vrijaf): helemaal GEEN vergadering want ALLE leiding is op weekend! "#$ 

 

4 april: eetfestijn!!!! Verder info volgt nog dus hou je mail goed in de gaten. 

ONTHOUDEN: 

Meld op tijd af via mail. 

Geen GSM-gebruik tijdens de vergaderingen.  

Kom altijd met de fiets en met korte broek, tenzij anders vermeld. 

EN VOORAL 

ß  

 

Zo, dat was het, doei. 

Kusjes 

 

Ioko       Mysa           Manso               Sander 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 maart: Jin in leiding! Vandaag zullen jullie de andere 
teletubbies helpen bij het begeleiden van hun leden.        15 maart 10u-13u: Groepsverkoop  

(zie groepsinfo) 

 
6 maart: Vandaag organiseren we ons spetterend JINBAL! We maken er een  
spetterend feestje van! Bekijk de tiktok van Tinky Winky voor vette danstips. Verdere  
  praktische informatie krijgen jullie nog. 

 
 

20-21 maart: Vandaag hebben we fantastische  
avondvergadering met sleep over. Het belooft een gezellige activiteit  

te worden waar we vele nieuwe teletubbies uit naburige dorpen zullen 
ontmoeten. Verdere uitleg ontvangen jullie spoedig. 

 
5 april 10-17u: Wie heeft Noo-Noo gestolen, onze  
blauwe stofzuiger?? Wij gaan op speurtocht. 

 
    
  29 maart: geen scouts – De hoofdteletubbies zijn op  
weekend. 

Groetjes!! 
Tinky Winky, Dipsy, Lala en Po 



 


