
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

September – Oktober 
2020 

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



Lieve leden en ouders, 

Kamp 2020 was een kort , maar krachtige afsluiter van een uitzonderlijk jaar! 
Leiding en fourage hebben er met volle teugen van genoten om eindelijk nog 
eens met de leden samen te kunnen zijn. We hopen dat de leden het minstens zo 
fijn vonden als wij!  

Het afgelopen jaar was er geen gemakkelijk, maar met oneindig enthousiasme, 
motivatie en daadkracht hebben we er met z’n allen het beste van gemaakt!  

Voor we kunnen kijken naar het komende jaar moeten we even stilstaan bij 
degenen die we gaan moeten missen. Liefste leiding die stopt: jullie zijn toppers 
van formaat, we willen jullie bedanken voor jullie jarenlange inzet en 
enthousiasme!  

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

Zaterdag 12 en zondag 13 september 2020: Overgang & inschrijvingen 
Iedereen van zijn of haar tak is welkom in zijn of haar tijdslot! Wat zal er 
gebeuren in dit tijdslot? Overgang van de eerstejaars, eventueel de anderen die 
ook van de glijbaan gaan, leiding die bekend wordt gemaakt en het 
(her)inschrijven van alle leden!  

Zorg ervoor dat de leden die moeten overgaan (dus ‘de jongsten van de tak’) 
gepaste kledij aanhebben en droge kleren bijhebben. 

Tijdsloten per tak:  
Zaterdag 12/09: 

- Kapoenen: 10.00u-11.30u (geboortejaren: 2014-2013 hierbij gaan er 
geen leden over) 

- Kabouters: 12.30u-14.30u (geboortejaren: 2012-2011-2010) 
- Welpen: 15.00u-17.00u (geboortejaren: 2012-2011-2010) 
- Gidsen: 17.30u-18.30u (geboortejaren: 2006-2005-2004) 

Zondag 13/09: 
- Jogi’s: 10.00u-11.30u (geboortejaren: 2009-2008-2007) 
- Jvk’s: 12.30u-14.30u (geboortejaren: 2009-2008-2007) 
- Verkenners: 15.00u-16.00u (geboortejaren: 2006-2005-2004) 
- Jins: 15.00u-18.00u (geboortejaar: 2003) 

Maandag 14 september 2020: 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.  

Indien je hiervan gebruik wilt maken mail je naar de takleiding (mailadressen op 
onze website terug te vinden).  



Vrijdag 23 oktober 2020: Dag van de jeugdbeweging  
Op vrijdag 23 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 6 – zondag 8 november 2020: 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 en eventuele aanpassingen i.v.m. coronavriendelijkheid 
volgen spoedig!  
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 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 2020-2021 
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) 2013, 2014 

Kabouters  
(meisjes) 2010, 2011, 2012 

Welpen  
(jongens) 2010, 2011, 2012 

Jonggidsen  
(meisjes) 2007, 2008, 2009 

Jongverkenners  
(jongens) 2007, 2008, 2009 

Gidsen  
(meisjes) 2004, 2005, 2006 

Verkenners  
(jongens) 2004, 2005, 2006 

Jins  
(meisjes en jongens) 2003 

 

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



11/111/111/1
8-11 u

HOIPIEPELOIHOIPIEPELOIHOIPIEPELOI   
   KAPOENEEEEEU!!!KAPOENEEEEEU!!!KAPOENEEEEEU!!!

Hopelijk zijn jullie klaar voor het nijgste, vetste, lijpste

scoutsjaar ooit, want de leiding is er alvast helemaal klaar

voor!! 

20/0920/0920/09
Zoooow, wie zijn al die nieuwe vrienden

en vriendinnen op de scouts? Tijd om

iedereen te leren kennen!

04/1004/1004/10 Oooooh kom toch eens kijken! Na de

vergadering is er een infoavond voor de

ouders. Hiervoor volgt er een mail.

12 & 13/0912 & 13/0912 & 13/09 OVERGANG! zie groepsinfo 

27/0927/0927/09
Kom pak je lasso maar,

kom verkleed als

cowboys en indianen!

10-12 u

10-12 u

14-17 u

HONGEEEEEEER!!!! Neem allemaal een

rauw tikkeneike en een lege maag mee



Een flinke kapoen komt steeds in uniform (zeker een das).

We spreken altijd aan de jongenslokalen af (Vlotstraat

42A), tenzij het anders vermeld is in de joepie! 

als je niet kan komen       stuur je voor vrijdag een mailtje

naar kapoenen@scoutsoelegem.be

GROENTJES EN TOT OP DEN OVERGANG!!!

25/1025/1025/10 Trek jouw beste trainingspak

aan, want we gaan mega

veel sporten! 

18/1018/1018/10 Kunnen wij het maken?

 NOU EN OF!!!!!
10-12 u

14-17 u

31/1031/1031/10 HALLOWEEN!!!!!

(zaterdag)18:30-20:30

07/1107/1107/11 Woehoew het eerste

bosspel!!! We spreken af aan

de parking van de Remise14 - 17 u



kabouters
Hallo liefste Kabouter! Ben jij, net zoals ons, 

klaar voor het nieuwe jaar? Lees dan zeker verder!
13/09: Overgang 

 zie groepsinfo.

20/09: 14u-17u 

Het-grote-

kennismakingsspel!

Wil je graag wat meer te

weten komen over jouw

leiding en de andere

kabouters? Kom dan vandaag

zeker meespelen! 

27/09: 10u-12u 

Vandaag is het een

vlindervergadering. Kom

verkleed als vlinder!

04/10: 14u-17u
Ra ra ra wat proef ik? Is het
suiker of is het zout? Zie dat

jouw neus en tong goed
getraind zijn voor vandaag.

11/10:  Vandaag mogen
jullie lekker uitslapen want

het is algemene vrijaf.

18/10: 10u-12u
Dorpspel! Trek je beste

wandelschoenen aan want
vandaag maken we het dorp

onveilig.

25/10: 11u-15u
Vandaag gaan we gezellig

picknicken. Neem allemaal
een lunch mee. Boterhammen

met spek en ei misschien?

31/10: 18.30u-20.30u
Halloween, is mijn favoriete
feest dan kan je je lekker eng

verkleden. Kom allemaal
verkleed als een echt

griezelbeest!



Nog enkele afspraken op een rij:

-         Probeer altijd met de fiets te komen
zoals een echte scout.

-         Afmelden voor donderdagavond
21.00u via het volgende emailadres:
kabouters@scoutsoelegem.be

-         Zet in al je spullen je naam, zo vinden
we altijd de eigenaar terug!

-         Wij spreken af aan de jongenslokalen:
Vlotstraat 42A  2520 Oelegem. Tenzij
anders vermeld in de joepie.

Zo dit was het dan voor de eerste twee
maanden! Wij kunnen niet wachten tot het

nieuwe jaar begint om met jullie te gaan
spelen!

Groetjes, de nieuwe kabouterleiding xxx



 

 

  

 

 

 

 

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

 

 13/03: Overgang Jullie worden verwacht om 15 uur. 

 

20/09: 14u00 - 15u00 Kennismaking Leer je nieuwe leiding beter kennen.  
Wij staan alvast te popelen om jullie te leren kennen! 

 

27/09: 10u00 - 12u00 Reuzenbordspel  

 

04/10: 10u00 - 14u00 Hotelspel  Smeer je handen in want wij gaan 
sjorren. Lunchpakket meenemen 



 

 

  

 

 

 

 

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

 

 13/03: Overgang Jullie worden verwacht om 15 uur. 

 

20/09: 14u00 - 15u00 Kennismaking Leer je nieuwe leiding beter kennen.  
Wij staan alvast te popelen om jullie te leren kennen! 

 

27/09: 10u00 - 12u00 Reuzenbordspel  

 

04/10: 10u00 - 14u00 Hotelspel  Smeer je handen in want wij gaan 
sjorren. Lunchpakket meenemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10: 14u00 - 17u00 Stratego aan de ZSC broechem 

 

18/10: 10u00 - 12u00 Bosspel We spreken af aan de Remise 

 

25/10: Verlof  Vandaag nemen we even rust van al het spelen. 

 

31/10: 18u30 - 20u30 Halloween 

 

Vergeet niet elke vergadering een drinkbus met water mee te nemen.  
De leiding duimt voor een schitterend jaar0021 

 XOXO Welpenleiding 



zo 20/09 
14-17uur

Vandaag leren jullie de 
leden en leiding kennen

zo 27/09 
10-12uur

Kom verkleed als 
bouwvakker en neem 
een verfborstel mee

zo 04/10 
14-17uur

Kom verkleed als een 
bomma en laat je valse 
tanden maar thuis

zo 11/10 

Vrijaf!!

zo 18/10       
7-9uur

Sta maar vroeg op en 
wij zullen voor ontbijt 
zorgen

zo 25/10      
FFF-dag

Verdere info volgt via  
mail

Heyyy jogi’s



zo 31/10   
17-22uur

HALLOWEEN vergadering 
kom maar om ter engste 
verkleed en neem nu wel je 
tanden mee want je zal ze 
nodig hebben

08/11 pkb ‘20 

altijd meenemen: 

-!!mondmasker!! 
-drinkenbus met water 
als je iets wilt drinken    

-fiets + fietsslot 


Veel groetjes van 
jullie leiding.

Kan je ons al 
herkennen? ;)




Jowww JVK’s <3

Dag zoetjes!!! Hierzo de joepie voor september en oktober xxx

     Feest van het Waalse Gewest!!!!!!!20 september 
14u-17u

27 September 
10u-12u

Barbie’s Dreamdorpspel  
Ga eens piepen tussen de make-up van uw 
mama en kom verkleed als Barbie!

4 oktober 
14u-17u TwilightLoveGame

11 oktober 
10u-12uFresher4longerMetalVeryHairyBoobsAxeGame

18 oktober 
14u-17u Politie&Boefke

25 oktober 
7u-10uDommedauwtrip

30 oktober 
20u-22u Halloweensmokkelspel

Veel zoentjes van jullie onbekende leiding xxxxxxx 

Kom altijd met de fiets en meld ten laatste een dag op voorhand af!



5

+ kom 
verkleed zoals 
op je eerste 
communiefeest



LEKKERE 
SELFIE!

ZO 4 OKT: 10-12U  LEKKER APPEN!! 

ZO 11 OKT: 8-10U  
LEKKER SNOEPEN!!

HUH? WAS EMMA P. ZO SCHATTIG 
10J GELEDEN???????????????

ZO 18 OKT:
14-17U

OP HOTEL
JAWEL!

VRIJ 23 OKT: 20-23U

SPELEN MET DE PONYPAUS!  (MMM)

(NEEM NU WEL
JE MOBIEL MEE!)

@merinvh

LEKKER PIK!

BLIJF

MASKER OP

LEKKER 
DROEVIG 
ZIJN

MUZIEK LUISTEREN 
MET VAN DIE AIRPODS?

ZO 1 NOV VRIJAF :(
   enkele tips om toch 
   te overleven:

OF GA CHILLEN AAN DE VAART?!

XOXO JULLIE SUPER LEKKERE
SUPER MOOIE LEIDING

PS: KOM ALTIJD MET DE FIETS, MONDMASKER MEE & TIJDIG AFMAILEN/AFBELLEN <3

BACK
2 
SCHOOL
met
KIMMY



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-09 

14-17u 

TTB-Dag 

27-09 

14-17u: Neem 

bloempot 

mee! 

04-10 

6u30-9u30 

Kom 

Venuspleintje 

 

10-10 

20u-23u 

Camouflagekleren

!!! 

18-10 

14u-17u 

Chillen in uniform 

Hey VK’s 

Enjoy deze 

maanden 



v 

25-10 

10u-12u 

Pablo Escobar is in 

Oelegem!? 

31-10-2020 

20u-23u 

Halloween-

vergadering 

8 t/m 10-11 

PKB!!! 
Neem ten allen tijde 

je fiets en je 

mondmasker 

mee!!!! 



Liefste tijgers van een heeterds, beren van een venten, zwijntjes,  jins in spé!
Zijn jullie klaar voor ons BANGELIJK start van het jaar? 
Hier vinden jullie alvast de planning voor september en oktober...

11/10: 10-12u: 

Garagesale! Let’s 
goooooow...

20/09: 10-17u: 
Zijn jullie er klaar voor om 
er al volledig in te vliegen? 
Jinthema, reisbestemmingen, 
planning en een bangelijk 
spel! Here we come!

13/09: 
OVERGANG!! 

Leer je nieuwe leiding 
kennen

27/09: 14-17u: 

Ior heeft een zalig 
grasprietenspel in elkaar 

gestoken! Bereid jullie voor op 
een namiddag vol gelach!

3/10: 

Ons eerste ‘jincafé’ 

Meer info volgt snel!



Dikke 
smakkerds, 

Winnie De Poeh, 
Tijgetje, Knorretje 

en Iejoor!
 

Enkele belangrijke zaken: 
- Vergeet nooit je mondmasker & je fiets!
- Het kan zijn dat er nog jobjes bijkomen in 
de weekends en op zaterdag. Probeer zo veel 
mogelijk vrij te houden om te kunnen 

werken!

25/10: 14-17u: 

Zie en kom   .........
.............................
.............................
(lekker mysterieus)

17/10: 16-21u:

Vandaag hakken we een 
paar knopen door en 

smullen we samen van een 
goeie maaltijd!

30 & 31/10: 

Hier staat ons tweede ‘jincafé’ gepland. 
Snel meer info hierover!
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