
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

November 
2022 

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



 

 

Lieve leden en ouders, 

2022 loopt stilaan op zijn einde maar heeft nog een november vol straffe 

scoutsvergaderingen en evenementen in petto! 

Daarnaast kunnen wij u ook met trots melden dat er alweer een nieuwe 

groepsleidingsploeg verkozen is! We wensen hen veel geluk voor de komende twee jaar! 

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.  

Met de opbrengst betalen wij herstellingswerken aan onze lokalen en nieuw materiaal. Ook 

hopen wij in de nabije toekomst nieuwe lokalen te bouwen waarvoor elke cent welkom is 

natuurlijk! 

Alle praktische info zal te vinden zijn op facebook, instagram en pannenkoekenbak.be 

(website wordt binnenkort geupdate)!  

Vrijdag 18 november 2022 – 2e jincafé 

Het maandelijkse jincafé vindt plaats op 18 november. Kom gezellig een pintje drinken, een 

dansje placeren of een nageltje kloppen. Iedereen welkom aan de jongenslokalen 

(Vlotstraat) vanaf 21u! 

4 december 2022 – Sinterklaas 

Ondanks zijn zeer drukke agenda is het de goedheilige man toch geslaagd een bezoekje aan 

onze scouts in te plannen. Het bezoek van de Sint zal voor de kapoenen, welpen en 

kabouters apart doorgaan. Info en uren vindt u in de individuele takjoepies (mogelijks pas 

die van december).  

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 nieuwe groepsleiding, 

Wouter Jochems Nele Verdonck Jens Jochems Dries De Wreede 
0497/69.07.29 0496/32.35.16 0479/07.28.63 0470/92.77.35 

 

https://www.pannenkoekenbak.be/


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

OP ZOEK
NAAR HUL

P?



UNIFORMSTUKS DIE NIET MEER PASSEN
OUDE BOTINNEN DIE JE NIET MEER DRAAGT
TWEEDAAGSE RUGZAKKEN DIE KRAP ZITTEN
...

NIEUW

IS OP ZOEK NAAR:

SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM

TEAM
TWEEDEHANDS

VANAF NU KAN JE CONTACT OPNEMEN VIA:
TWEEDEHANDS@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 Geboortejaren 

Kapoenen  
(meisjes en jongens) 

2015, 2016 

Kabouters  
(meisjes) 

2012, 2013, 2014 

Welpen  
(jongens) 

2012, 2013, 2014 

Jonggidsen  
(meisjes) 

2009, 2010, 2011 

Jongverkenners  
(jongens) 

2009, 2010, 2011 

Gidsen  
(meisjes) 

2006, 2007, 2008 

Verkenners  
(jongens) 

2006, 2007, 2008 

Jins  
(meisjes en jongens) 

2005 

 

De maandprogramma’s 

staan in deze volgorde op 

de volgende pagina’s… 



 



H E E E Y Y  
K A B O U T E R S ! !  

Zo,  dat was het al  weer voor november.  Kom steeds 
met de f iets ,  neem een drinkbus mee en doe ook steeds 

warme kleren aan want we z�n (b�na) alt�d buiten!  
 

Dikke kussen van jull ie  le iding!  
Milo,  Akela,  Pata,  Nouka,  Rikkie en Raksha 

Zondag 6 november
10u-12u

 
Kom en z ie !

HIER IS DE JOEPIE VAN NOVEMBER! 

Vr�dag 11 -  zondag 13 
november:  PKB!

Dit  weekend is  het 
pannenkoekenbak!  Geen 
scouts op zondag maar 
wel een heel  weekend 

(dag en nacht)  
pannenkoeken eten!  We 

zien jull ie  daar!  
(Meer info z ie 
groepsinfo.)  

Zondag 20 november
10u-12u

 
Vergadering op 
wielt jes!  Neem 

allemaal iets mee op 
wielt jes en wees 

or igineel !  (bv.  step,  
skates,  . . . )  

Niets elektr isch!  

Zondag 27 november
14u-17u

 
Vandaag spelen we 

een bosspel .  
Hiervoor spreken we 

af  aan de Remise!  
We zien elkaar daar 
om 14u en de ouders 
halen jull ie  ook daar 

weer op om 17u.  Zondag 4 december
14u-17u

 
Vandaag komt de 

s int  op bezoek!  Wie 
is  er  braaf geweest?



 

 

Hy koekwousen dees is de joepie van november 

jongheu!!!!! 

06/11  

10-12: kom 

kijken wat er 

gebeurd dan! 

11/11-13/11 

Pannekoeken bak 

Om ter meeste 

pannekoeken 

eten tegen de 

welpenleiding!ko

m dan jongheu!! 

20/11 

14-17: BAM sportvergadering jongheu!! Trek 

uw gympen aan en we breken heel de sporthal 

af!!!  

Vrijdag 25/11 

19-21: kom in 

maatpak dan, we 

gaan geld 

verdienen 

jongheu 

4/12 

15-17: De sint 

komt. Braaf zijn 

of ik maak u 

kapot 

jongheu!!! 

Nie vergeten jongheu 
Afmelden voor vrijdagavond of ik weet u wonen jongheu!! 

Kom in uniform koekwousen!! 

Kijk in de groepsinfo voor algemene maandelijkse informatie!! 

 

KOM DAN: Bunto, Dhole, Ko, Rocky & Baki JONGHEUUUUUUU 



JOEPIE NOVEMBER
Dag Jogi's 

Hierbij de joepie van de maand november! 
Vergeet zeker niet om met de fiets te komen

en vergeet niet af te melden voor
vrijdagavond! 

06/11: 08:30-10:30
Ontbijtvergadering! Neem je

eigen ontbijt mee.
13/11: vrijaf

PKB --> kom allemaal lekkere
pannenkoeken eten! :)

20/11: vrijaf
De leiding is moe door de PKB

27/11: 14-17u. 
Bosspel! We maken het bos

onveilig! 

04/12: 10-12u. 
Het grote Sintspel! 

 

Kusjes van jullie allerliefste leiding
Fratz, Lisa, Mani, Tsjippo en Marie 



 

Jow JVK’s 
Hier is jullie joepi van November 

6/11: 10-12 
Kom en zie 

13/11: 
PKB! Vrijaf dus, maar kom 
zeker een pannenkoekske 

eten danny’s 

20/11: 14-17 
Gobble gobble 

27/11: 10-12 
Wereld bafbekken 

dag 

2/12: 19-21/30 
Put your big boy pants 
on (filmvergadering) 

Belangrijk: 
• Kom altijd met de fiets 

• Kom in uniform 
• Afmelden voor vrijdag via mail! 

Dikke smakkers van jullie favoriete leiding: 
Buzzie, sarabi, snjakkie, thabo en timpie 



5 nov 20-22

11-13 nov

27 nov 10-12

4 dec 15-17

19 nov 14-17

November
Gidsen To do list

Kom verkleed voor ons halloweenfeestje !

Kom pannenkoeken eten in de parochiezaal.
Wie het meeste komt, wint een prijs! (Vrijaf)

1We gaan reetjes en eekhoorns spotten in het bos!

Het is thanksgiving, 
dus we zijn dankbaar voor onze vrienden! 

Sinterklaas is in het land!!! 

Bo
Mads

Marjolein
Natan



5 nov: 20u-22u: Kom als
een griezel en struikel

onderweg niet over een
kiezel!

11-12-13 nov: Smikkel
smakkel, gooi een

pannenkoek of 2 in je
bakkel
!!PKB!! 

20 nov: 14u-
17u: Pelsdrop,

gas erop

27 nov: 15u-17u: Breng
al je ballen en zorg dat

je niet zal vallenOnze tijd zit er op! 
Dikke lebbers <3

Larsje, Charlotteje,
Baghee-ratje,

Elinetje



notities

30 oktober 14-17u : halloweenvergadering 

6 november 10-12u : badjassenvergadering

11-12-13 november : pannenkoekenbak

18 november : 2e jincafé 

27 november : vrijaf 

4 december 10-12u : sinterklaasvergadering

ps : kom in uniform, met de fiets en meld 
tijdig af indien je niet kan !

groetjes xxx Sedua, Kora, Kigo & Hathi

(dus geen vergadering)

(kom verkleed)

(doe een badjas aan)

(doe iets sportief aan)




