DE JOEPIE
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM

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

Lieve leden en ouders,
Welkom terug allemaal! Na alweer een fantastisch kamp is het tijd om weer een nieuw jaar
te beginnen. Hopelijk heeft iedereen er goesting in!
Ook willen we graag alle stoppende leiding bedanken voor hun jarenlange inzet, hun
enthousiasme en de onvergetelijke herinneringen die ze samen met hun leden en
medeleiding gecreëerd hebben. Ze zullen gemist worden!
Zondag 11 september 2022 – Overgang
De spectaculaire start van het nieuwe jaar! Hoe klinkt het nieuwe jaarlied? Wat zijn de
nieuwe leidingsploegen? Van welke leiding moeten wij helaas afscheid nemen? Glij van de
glijbaan en kom het allemaal te weten op de overgang!
Planning:
13u: welkom
13u15: startshow en jaarlied
13u30: overgang voor alle takken, nadien glijbaan open voor iedereen die wil!
17u20: Slotshow, afscheid stoppende leiding en leidingsverdeling
18u: Inschrijvingen nieuwe en bestaande leden (doorlopend tot 19u)
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 best droge kledij.
Zaterdag 12 september 2022 – Tweede inschrijvingsmoment
19u30-22u – Voor de mensen die niet naar de overgang konden komen (innige
deelneming) is er dit extra moment om alsnog hun kroost in te schrijven. Wel iets minder
show en glijbanen vandaag…
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

Sinds de vorige editie hebben wij wat feedback verzameld omtrent de groepsinfo. Fan van de nieuwe stijl?
Laat het weten via; https://www.scoutsoelegem.be/ikleesdegroepsinfo

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 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
(jongens en meisjes)
Kabouters
(meisjes)
Welpen
(jongens)
Jong gidsen
(meisjes)
Jong verkenners
(jongens)
Gidsen
(meisjes)
Verkenners
(jongens)
Jinners
(jongens en meisjes)

Geboortejaar
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

HEYY KAPOENEN, BIJ DE START VAN EEN
NIEUW JAAR HOORT ER NATUURLIJK OOK
EEN NIEUWE JOEPIE BIJ ;)
11 SEPTEMBER: OVERGANG
16 SEPTEMBER: OUDERAVOND 19U30 - 20U30
18 SEPTEMBER: KENNISMAKING MET DE SCOUTS
14U - 17U
25 SEPTEMBER: VANDAAG BESLISSEN WIJ WIE DE
KONING IS VAN DE JUNGLE! 14U - 17U
~KOM VERKLEED ALS DIER~
2 OKTOBER: OCHTENDGYMNASTIEK!!! 10U - 12U
~TREK JE SPORTKLEDIJ AAN~
Dit was de joepie van september en de start van oktober!!
Wij zien jullie snel!!
-groetjes, de kapoenenleiding

Zijn ju
llie kla
ar voo
nieuw
r een
scouts
j
a
nieuw
ar? De
e leidi
ng hee
ft er
alvast
zin in!
:))
Kom steeds in uniform.
Kan je niet komen? Meld je af voor vrijdag via
mail. (kabouters@scoutsoelegem.be)
Neem een drinkbus mee voor moest je dorst
krijgen.
De vergaderingen zijn aan de meisjeslokalen
(Oudstrijdersstraat 48, 2520 Oelegem)

Kom te weten wat het nieuwe
jaarthema is en ontmoet je nieuwe
leiding! Kijk groepsinfo in joepie voor
meer informatie.

14u-17u
We spelen leuke spelletjes
om elkaar en de leiding
beter te leren kennen.

10u-12u

Haal je gezelschapsspelskills
maar boven want die zul je zeker
nodig hebben deze vergadering!

Benieuwd naar je nieuwe leiding?
Hieronder staan barbies die lijken op je
nieuwe leiding. Achterhaal wie ze zijn
en kom te weten op de overgang of je
op het juiste spoor zat!

14u-17u
Kom verkleed als iemand of
iets dat begint met de eerste
letter van je naam!

Jooow WELPEN
Hier is weeral de
eerste joepie van het
jaar

11/09: OVERGANG
Kom en ontdek wie
jullie nieuwe leiding
wordt. Verdere info
staat bij de groepsinfo

18/09: 10-12
KENNISMAKING
Vandaag leren jullie
elkaar en de leiding
beter kennen

25/09: 14-17
KOM EN AANSCHOUW

02/10: 10-12
BOSSPEL
Kom mee de bossen
van Oelegem onveilig
maken

Vergeet niet:
* Afmelden voor
vrijdagavond via de
website
* Kom in uniform tenzij
anders vermeld

* Kijk in de groepsinfo
voor algemene
maandelijkse
informatie

Stevige linker, jullie nu nog onbekende leiding

JOEPIE
SEPTEMBER

Jow jogi's!
Hier volgt de joepie van september. Wij kijken er alvast naar uit om
jullie te leren kennen! :)

11/09
Overgang! Hier komen jullie
eindelijk jullie leuke leidingsploeg te
weten! Kom zeker kijken!

18/09: 10-12 u.
KENNISMAKING!!
Zaterdag 24/09: 19:30-21:30 u.
Ken je leiding. 🧐
02/10: 10-12 u.
Ken je dorp 🧐

Vergeet niet!
Kom altijd met de fiets
Meld zeker voor vrijdag af als je niet kan

Kusjes, jullie leiding!

Jooww JVK’s
Hier is de allereerste joepie van het jaar!

11/09:
OVERGANG!

18/09: 10u-12u
Coole spelletjes om
elkaar te leren
kennen

25/09: 14u-17u
Battle of the jvk’s

Kom altijd met de fiets! Als je niet kan meld je voor
vrijdag af, via mail.
Groetjes
Jullie allerleukste leiding :)

B1

B4

B2
B3

B5

Beste prinsesjes,
Het nieuwe scoutsjaar zorgt voor heel wat nieuwe geboortes. Daarom is het
belangrijk om de hoogtepunten van ons beginnend leven samen te vieren!

11/09 Vandaag vieren we het doopfeest van
onze eerstejaars! Zie algemene info
18/09 10-12u potjestraining! Gedaan met die
dure luiers!
25/09 15-17u Vandaag geven we ons
tutje af, traantjes blijven thuis!
2/10 10-12u de eerste tandjes komen door!
Save the date: 16/10 TTB-dag: we gaan op klasuitstap!!

Enkele afspraken:
Meld af voor donderdagavond via mail!
Neem altijd de fiets, moest dit niet lukken, laat je dit weten!
Laat je gsm thuis tenzij we dit laten weten!
Kusjes van jullie 3 prinsesjes en plassende baby xxx

Introducing

Jinsomnia edition
AKA NO SLEEP

Location: jinlokaal @jongenslokalen
Tijdig afmelden (2 dagen op voorhand), met de fiets en in uniform :)
XXX YOURS TRULY

