DE JOEPIE
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM

Oktober
2022
Volg onze avonturen op Facebook, Instagram of scoutsoelegem.be!

Lieve leden en ouders,
Na een succesvolle opening en eerste maand scouts is het tijd voor oktober! Deze maand
kan iets natter en kouder zijn dan de voorbije maand, dus neem zeker een goede jas mee
die tegen deze weersomstandigheden kan.
Vrijdag 7 oktober 2022 21u00 - 03u00 – 1e jincafé: Iconic duo party
Zoals elk jaar zamelen onze kersverse jinners geld in om hun buitenlandse reis te
financieren. Kom een kijkje nemen voor een drankje en een spelletje nageltje klop. Meer
info op het facebook evenement (https://www.facebook.com/events/488633822844932).
Vrijdag 21 oktober 2022 – Dag van de jeugdbeweging
Vandaag vieren we dat we lid zijn van de scouts! Doe je uniform aan naar school of werk en
laat iedereen zien jij bij de scouts zit!
Zaterdag 22 oktober 2022 09u00 – 18u00 – klusjedag
Om onze lokalen/terreinen nog eens flink te verzorgen organiseren wij deze klusjesdag. Er
zal gesnoeid, geschilderd en opgeruimd worden, maar ook iets complexere klustaken zoals
het in orde brengen van de toogruimte van het jinlokaal.
Om ons hierin extra te ondersteunen doen wij deze oproep om ons en ons bouwteam te
komen helpen. Als je tijd en goesting hebt om ons te vergezellen laat dan iets weten via dit
webformulier; https://forms.gle/YMpFx8KSNwhrQZ3D7.
Vrijdag 11 - zondag 13 november 2022 – Pannenkoekenbak
Na alweer een lang jaar wachten is onze enige echte pannenkoekenbak weer terug! Tijdens
dit fantastisch weekend zullen er weer ontelbaar veel van onze favoriete platte, ronde
dingen gebakken en verorberd worden. Hou dus alvast een momentje vrij tijdens dit
weekend! Meer info volgt spoedig…
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.
Een stevige linker van jullie groepsleiding,
Wouter Jochems
0497/69.07.29

Pieterjan De Wachter
0489/43.47.48

Jens Jochems
0479/07.28.63
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KLUSSEN, TUINEN OPRUIMEN, 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

SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM
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IS OP ZOEK NAAR:
UNIFORMSTUKS DIE NIET MEER PASSEN
OUDE BOTINNEN DIE JE NIET MEER DRAAGT
TWEEDAAGSE RUGZAKKEN DIE KRAP ZITTEN
...

VANAF NU KAN JE CONTACT OPNEMEN VIA:
TWEEDEHANDS@SCOUTSOELEGEM.BE
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Indeling takken werkjaar 2022-2023
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
Kapoenen
(meisjes en jongens)
Kabouters
(meisjes)
Welpen
(jongens)
Jonggidsen
(meisjes)
Jongverkenners
(jongens)
Gidsen
(meisjes)
Verkenners
(jongens)
Jins
(meisjes en jongens)

Geboortejaren
2015, 2016
2012, 2013, 2014
2012, 2013, 2014
2009, 2010, 2011
2009, 2010, 2011
2006, 2007, 2008
2006, 2007, 2008
2005

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

DAG KAPOENEN, HIER IS ONZE
JOEPIE

OKTOBER
9 oktober: 14u-16u: Klim je weg naar
boven, we spelen laddercompetitie!
16 oktober: 10u-12u:
Moppenvergadering
23 oktober: Algemene vrijaf
30 oktober: 14u-16u:
Halloweenvergadering
6 november 10u-12u: Disneyquiz

Klaar voor de joepie van oktober? Want
de leiding moet wat zeggen tegen jullie
-Nouka

Ik zie jullie op 2
oktober 14-17u
de 9de van 10-12u
16de van 10-12u Vieren we de
289ste dag van het jaar

- Raksha

de 23ste mag je uitslapen,
want het is vrijaf
- Akela
29ste 19-21u
verkleed jezelf als een
echt monster
- Pata

6 november 10-12u
Kom en zie
- Milo

Ik wil jullie allemaal in een
piekfijn uniform zien en
afmelden doe je voor vrijdag
20u
- Rikkie

Joepie welpen

02/10: 10-12 bosspel
09/10: 14-17 kom en zie
16/10: 6-8 dauwtrip
(neem allemaal een ei mee)
21/10: dag van de jeugdbeweging
(ga allemaal in uniform naar school)
23/10: algemene vrijaf (uitslapen!!!)
30/10: 14-17 Halloween
(kom allemaal verkleed)
06/11: 10-12 voetballen

Vergeet niet:
Afmelden voor vrijdagavond via de website
Kom in uniform tenzij anders vermeld
Kijk in de groepsinfo voor algemene maandelijkse informatie

Stevige linker,
Baki, Bunto, Dhole, Ko & Rocky

JOEPIE OKTOBER
Allerliefste jogi's
Hier hebben jullie de joepie van de maand oktober! Vergeet niet
af te melden voor vrijdag en kom altijd met de fiets. :)

02/10: 10-12u.
Ken je dorp! 🧐

09/10: 14-17u.
Omgekeerde vergadering

Zaterdag 15/10: 10-20u.
TTB-dag (meer info volgt)

23/10: vrijaf ;(

zaterdag 29/10: 19:30-21:30
Halloween! Kom verkleed!

06/11: 08:30-10:30
ontbijtvergadering! Neem je
eigen ontbijt mee

Groetjes van jullie leiding!
Fratz, Lisa, Mani, Tsjippo en Marie

JOOWW JVK'S,
HIER IS DE JOEPIE VOOR OKTOBER!
2/10: 10-12u
Kom en zie

9/10: TTB!!
lgt
Meer info vo
(uren, ect..)
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23/10: 10-12
Jvk's
Dag van de

Belangrijk:
kom altijd met de fiets
kom in uniform
afmelden voor vrijdag via mail!

xxx jullie lieve leiding
Buzzie, sarabi, sjnakkie, thabo, tim

Bhoooo Gidsen. Hier is jullie joepie
voor oktober

2 OKT

10-12: het wordt een bangelijke
vergadering

16OKT

9

14-17: kom en verschiet

OKT

jhoeeepie ttb-dag! meer info volgt nog

11-14: we gaan smullen. Kom verkleed als
pompoen

23 OKT

30

We willen geen bange kindjes met halloween
dus jullie mogen thuis blijven
OKT

10-12: we gaan rondspoken in oelegem

Natan

Mads

Marjolein

Bo

6

NOV

Jow verkenners!!
9 oktober:
Neem zeker ne vlo mee voor de bossen
onveilig te maken van 14u-16u!

16 oktober:
Kom gezond en vreet je rond van 9u tot 11u…

21 oktober:
Dag van de
jeugdbeweging!!
Vergeet uwen chique
scoutsoutfit ni aan te
doen en ons te
vergezellen op het
ontbijt in Antwerpen!

29 oktober:
Van 20u tot 22u een tocht
door het donker dididididieee!
23 oktober:
Algemene
vrijaf.
Natte lebber!!!
Patsy, Bagheera, Zazoe, Blakke.

Hallo liebe jinnerkes
Hier ist der Yuppie des Monats Oktober. Natürlich können sich
diese vergaderingen verändern, wenn neue jobkes hinzukommen.
Freitag 30. September: 20u-23u
Cocktailsss
Sonntag 16. Oktober: 10-12u
Großer Turm, Uilegoem
Sonntag 30. Oktober: 14-17u
Halloween vergadering
11-12-13 November:
Pfannkuchen backen

Freitag 7. Oktober: 21u
Jincafé
Freitag 21. Oktober
Tag und Nacht der Jugendbewegung
Sonntag 6. November: 10-12u
Bademäntel vergadering

Denken Sie daran, rechtzeitig abzumelden, mit dem Fahrrad und in
Uniform zu kommen!
Dicke Küsse xxx

