
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

September- Oktober 

2021 

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



Lieve leden en ouders, 

Na alweer een fantastisch kamp kunnen we weer beginnen met het nieuwe 

werkjaar. 

Wij nemen helaas ook dit jaar weer afscheid van een deel van onze 

leidingsploeg. Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel gegeven voor onze 

scoutsgroep en vele leden onvergetelijke herinneringen bezorgd. We willen hen 

hartelijk bedanken voor hun inzet! 

Zondag 12 september 2021: Overgang & inschrijvingen 

Ons jaarlijks ritueel waarbij bepaalde leden aan de volgende etappe van hun 

scoutsavontuur beginnen! Ook het nieuwe jaarlied en de leidingsploegen worden 

voorgesteld. Iedereen is welkom vanaf 12u30. 

De leden die vorig jaar de oudste van hun tak waren, zullen overgaan naar hun 

nieuwe tak. Zorg ervoor dat zij kledij meehebben die vuil mag worden en een set 

droge kleren voor achteraf. Andere leden (of ouders) die ook graag van onze 

glijbaan gebruik willen maken voorzien ook beste droge kledij. 

De inschrijvingen vinden plaats tussen 18u en 19u.   

Maandag 13 september 2021: Tweede inschrijving 

Wie dit weekend niet kon komen, krijgt vandaag nog de kans om zich in te 

schrijven. Dit kan tussen 19u30 en 21u30 aan de lokalen in de Vlotstraat 42A. 

Vrijdag 22 oktober 2021: Dag van de jeugdbeweging 

Op deze dag doen wij trots ons uniform aan naar school of werk. Laat aan al je 

vrienden zien dat jij een echte scout bent! 

Vrijdag 12 – zondag 14 november 2021: Pannenkoekenbak  

Zoals elk jaar staan wij 50 uur aan één stuk voor u klaar om al uw 

pannenkoekhongertjes te stillen. Of het nu een vieruurtje, een dessertje of 

nachtsnackje is, wij heten u graag welkom op onze pkb! 

Praktische info volgt nog… 

 

Nog enkele korte weetjes: 

➢ 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.  

 



Met vragen, opmerkingen of suggesties kunnen jullie steeds bij ons terecht via 

de onderstaande gegevens. Tot op de overgang! 

 

Een stevige linker van jullie groepsleiding, 

 

Wouter Jochems Pieterjan De Wachter Jitse Konings 
0497/69.07.29 0489/43.47.48 0470/62.86.08 

 



 

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 2021-2022 

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) 

2014, 2015 

Kabouters  
(meisjes) 

2011, 2012, 2013 

Welpen  
(jongens) 

2011, 2012, 2013 

Jonggidsen  
(meisjes) 

2008, 2009, 2010 

Jongverkenners  
(jongens) 

2008, 2009, 2010 

Gidsen  
(meisjes) 

2005, 2006, 2007 

Verkenners  
(jongens) 

2005, 2006, 2007 

Jins  
(meisjes en jongens) 

2004 

 

De maandprogramma’s 

staan in deze volgorde op 

de volgende pagina’s… 







Dus even de regels opfrissen:
- Je komt altijd in uniform.
- Je komt altijd met de fiets.

- Je meldt af voor donderdagavond. 
- We spreken altijd af aan de

meisjeslokalen.
- Je neemt een drinkbus mee naar de

vergaderingen.

Lieve Kabouters we beginnen weer aan een
nieuw scoutsjaar.

Dan nog een paar belangrijke data.
- 12/09: Overgang.

- 13/09: 2e inschrijvingsmoment.



03/10:
vrijaf

19/09: 10-12
kennismaking

26/09: 2-5
kennismaking

leiding

10/10: 10-12
kaboutervergadering

kom verkleed!

17/10: 10-19
meer info volgt 24/10: 2-5

turnvergadering
kom in sportkleren!

Vrijdag 
20/10: 18:30-20:30
griezelvergadering

kom verkleed!







DE ULTIEME

JOEPIE
J o w  J o n g g i d s e n ,  h i e r  i s  j u l l i e

u l t i e m e  j o e p i e  v o o r  s e p t e m b e r

e n  o k t o b e r

12 september 

13:00-18:00

De ULTIEME overgang 13 september 

om 19:30

Het ultieme 2de inschrijvingsmoment

19 september 

14:00-17:00

We leren elkaar kennen op een

ultieme manier ;)) 26 september 

10:00-12:00

HET ultieme dorpsspel

1 oktober 

De ULTIEME Algemene vrijaf



10 oktober 

07:00-09:30

De ultieme ontbijtvergadering 

Breng allemaal je eigen ei mee!

22 oktober

Ga allemaal in uniform naar school want het

is DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!! 

Laat zien dat de scouts ultiem is ;))

23 oktober 

De ULTIEME ttb-dag!

Verdere info volg nog.
31 oktober 

19:30-22:00

Een ultieme halloweenvergadering,

kom verkleed!7 november

10:00-12:00

Jullie ultieme relaxvergadering 

17 oktober 

14:00-16:00

De ultieme pisquiz

Jullie ultieme leiding; de coolcats

Loes, Mellocake, Romeo en Molleke



  

JOWJOWJOW JONGVERKENNERS!!! 

Eerste Joepie van het jaar, YES!! 

We vliegen er direct goed in! 

12 september OVERGANG 

Eet een hamburger, ga van de 

glijbaan en kom te weten wie jullie 

nieuwe leiding zijn! 

Zie groepsinfo 

19 september 10u-12u 

Vandaag leren we elkaar kennen 

op onze eerste echte vergadering! 

26 september 14u-17u 

We spijkeren jullie discipline bij met 

een legervergadering 

Kom verkleed als soldaat! 

3 oktober algemene vrijaf 

Slaap is goed uit, wij doen 

hetzelfde       

10 oktober 14u-17u 

Trek allemaal een sportief tenue 

aan, want vandaag gaan we 

sporten! 

17 oktober 10u-12u 

Bloempotten zijn megacool! 

Neem er 1 mee naar de 

vergadering vandaag! 



 

23 oktober TTB 

We trekken er een hele dag op uit! 

Meer info volgt nog… 

30 oktober 20u-22u30 

Halloween start vroeg dit jaar. 

Bereid je voor op een 

griezelige avond       

7 november 14u-17u 

Vandaag zullen jullie moeten 

komen om te zien! 

Kom steeds in piekfijn uniform en 

met de fiets naar de vergadering! 

 

Meld steeds op tijd af als je niet kan 

komen (voor donderdagavond) 

GROETJES VAN JULLIE (MOMENTEEL ONBEKENDE) 

LEIDING 

L A D O

S 

O

S 

I A
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AMAAAIIIII, DOEME TOCH, HOE GREIF IS 
DEN DEZE?!?!?!?!
HEEL NE JOEPIE GEWIJD AAN DE WILLY? 
KAN HET NOG BETER? KDENK VAN NI

19/9, 10-12u: Leren zeilen aan de lokalen, komt ma 
helemaal int blauw, das ni grauw

25/9, 9-20u: treineke, 
trammeke, buske!!! 
Iedereen goed fout 

verkleed! Want goe fout is 
ook goe pakt. Brieveke

komt nog zenej, ff wachte

3/10: ik zen vandaag ni goe, ik zen zo ziek da 
mene kop op zene kop sta, vrijaf dus



10/10, 10-12u: 10,10,10??? Da kan alleen maar 
betekenen dat we 10 om te zien gaan doen!

17/10, 14-
17u: kleine 
vergadering

22/10: dag van de jeugdbeweging 
nondedoeme, ik ga verkleed zene, ze 

ma zeker!
En 24/10, 10-12u: zen ik er weer bij, 

zo hard gelak ne kei

31/10, 14-17u: doe allemaal iet roos aan, das toch ni mis?
6/11, 20-23u: doe allemaal iet camou aan, das toch ni mis?

Mss efkes nog wa algemene info alvorens ik jullie verlaat:
Ge komt altijd met de fiets en naar de jongenslokalen (tenzij anders 

vermeld), verwittigt altijd tijdig (vóór donderdag 20u) de leiding 
(verkenners@scoutsoelegem.be) als ge niet kunt komen en ge leest 
altijd efkes de algemene info (zie vanvoor in de joepie). Korte broek 

verplicht btw 
Alvast veel kuskes van mijn grootste fans

mailto:verkenners@scoutsoelegem.be


Hey luitjesssss aka
Jinners van 2004 

Jippie wow
12 Sep  OVergang: 13u-18u: wow leiding

bekend. Spannend!!! 
17 september 20u- 18 september 24u  : kiddos,
moneys verdienen maar eerst samen logeren

25 september 10u-22u : kom verkleed in de eerste
letter van je naam (briefje komt)

1 oktober: jincafe bruuders
8-10 oktober: wederom stackken voor die panamera

info volgt wees gerust

17 oktober 14u-17u: WK grasmatten leggen 
22 oktober 20u-5u : Dag van de  sjeugdbeweging

en ook een beetje nacht

30 oktober 20u- 23u: ALLOWEEN
7 november14u- 17u  : WK russen

schuppen

Tipje voor de curieuze neuzen
mosterdpotten:

Dees jaar worden er RELlen



 


