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Editoriaal

Baloe september - november 2020  -  Editoriaal

Beste scout,

De kampen zitten er weer op, en ondertussen is ook het nieuwe scoutsjaar al 
geweldig van start gegaan met startdag. Deze startdag zat dit jaar in een ander 
jasje door corona maar het was zeker even leuk! Verder is de leidingsverdeling er 
bekend gemaakt. Bij deze voorstelling hebben jullie ongetwijfeld gemerkt dat de lei-
dingsgroep afscheid heeft genomen van enkele ervaren leiders: Annelies, Quinten, 
Lieselot, David en Hanne. We bedanken hen voor de inzet van de afgelopen jaren 
en de toffe activiteiten die we met hen hebben meegemaakt. Gelukkig zijn er ook 
verse krachten aangebracht: Silke, Jonas, Dag, Elle, Sofie, Ines en Tuur beginnen 
aan hun eerste jaar leiding. Nu kan iedereen uitkijken naar de eerste vergaderin-
gen. Zoals je verder zal lezen, gaan die dit jaar er iets anders uitzien maar met een 
goeie scoutsmentalitieit worden deze zeker even tof als normaal.

Een stevige linker van de groepsleiding,
Kobe, Lars, Cato, Pieter en Wout.
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Veilig spelen
Dag beste scoutsvrienden, als scoutsleiders en leidsters hebben we mega veel 
goesting om er dit jaar een bangelijk leuk scoutsjaar van te maken. Graag lichten 
we jullie in welke impact corona heeft op onze zondagvergaderingen.

Vanaf heden en tot corona ons allen verlaat, geldt er een rotatiesysteem van vel-
den/terreinen in Wilsele waar je per tak je spelen op organiseert. Zo heeft elke tak 
even veel recht op materiaalgebruik en kan iedereen ook eens vergaderen op zijn 
eigen lokalen. De vergaderingen starten zoals gewoonlijk om 14u, maar jullie heb-
ben de optie om je kind al om 13u45 te droppen. Dit is voor ouders waarvan meer-
dere kinderen op de scouts zitten. Wij zijn goed voorbereid. Er is een mondmas-
kerverplichting voor de ouders en leiding bij het afzetten en ophalen van de leden. 
Tijdens de vergadering volgen we de richtlijnen van scouts en gidsen Vlaanderen. 

Jeugdbewegingen werken dit jaar met kleurcodes, momenteel zitten we in kleur-
code geel. Hierbij moeten we ons aan een paar regels houden. Zo houden we een 
aanwezigheidsregister bij zodat indien er iemand ziek wordt, contact tracing moge-
lijk is. Als je besmet bent en je naar een vergadering bent geweest, contacteer zo 
snel mogelijk je takleiding via mail of gsm. Er zijn ook enkele voorwaarden om 
naar een scoutsactiviteit te komen.

 
 • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de 
 vergadering als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij 
 chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming 
 van de huisarts. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders.

 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor 
 deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer)  
 deelnemen. 
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Veilig spelen
Er  zijn 4 locaties (zie foto’s + kaartje) waar je scoutsvergadering kan doorgaan. Dit 
staat telkens in de baloe bij je vergadering vermeld.

1. Scoutslokalen
2. Scoutslokalen, beneden aan het Jan-Everspad
3. Bleydenberg
4. Pastorij
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Veilig spelen
Indien je vergadering hebt op “Scoutslokalen”, dan zet je je kind af aan de voorkant 
van het lokaal en vertrek je ook meteen. Dit is te vergelijken met het kiss-and-ride 
principe dat op de kampen werd toegepast. Indien je een scoutsvergadering hebt 
op “Scoutslokalen, beneden aan het Jan-Everspad”, dan zet je je kind af beneden 
aan het Jan-Everspad. Zo worden de verschillende mensenstromen niet gemengd 
met elkaar en blijven de bubbels intact. Hierna kan deze tak met hun leiding veilig 
naar hun deel op het scoutsterrein gaan.

Onze lokalen worden in 2 gesplitst waardoor er 2 takken op hetzelfde moment de 
infrastructuur kunnen gebruiken. Het herentoilet wordt bereikt via de achterdeur 
door de groep “Scoutslokalen, beneden aan het Jan-Everspad”. Het damestoilet 
staat ter beschikking van de andere tak die zich op ons terrein bevindt.

Indien er bij een tak een teveel is qua leden en als je je op onze lokalen bevindt, 
dan splitst die tak zich in twee en gaan ze naar het Hagelandpleintje. Wees altijd 
heel erg voorzichtig als je je in groep verplaatst en vermijd contact met derden. In-
dien je je met je tak op het Bleydenbergparkje of de pastorij bevinden, dan splitsen 
ze daar het veld in twee met afzetlint. 

Wij houden jullie goed op de hoogte wat betreft eventuele wijzigingen van de co-
ronamaatregelen. Hou het rotatieschema van de pleintjes goed in het oog zodat je 
weet waar je verwacht wordt. 

Noot: na 29/11 starten de avondvergaderingen en kunnen alle takken bij ons op de 
lokalen terecht. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt nog gecommuniceerd.

Heb je een vraag, begrijp je iets niet of heb je suggesties neem dan contact met 
ons op. Check jullie mails en hou jullie goed. Tot op de vergadering!
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Alles om het lijf
Een goede scout komt in uniform! Wanneer je een uniform draagt, toon je dat je
lid bent van Scouts en Gidsen en verwijs je naar de waarde van de beweging. Een
uniform geeft aan leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te
veruiterlijken. Het is speelkledij met plaats voor fantasie. Een uniform mag immers
geen paradekledij worden; het blijft speelkledij waarin iedereen zich makkelijk kan
bewegen.

Kapoenen en kawellen zijn niet verplicht om een hemd te dragen. Ze groeien nog
te veel om nu al te investeren in een goed hemd. Ze worden wel verwacht op de
beige das met groene rand te dragen. Hierop komt ons schildje. De das kan je voor
€8 halen op de eerste vergadering. Het schildje krijg je bij aankoop van de
das er gratis bij. Raak je het kwijt? Dan vragen we €2,5 voor het schildje.
Ook vragen we om zoveel mogelijk het bordeaux t-shirt te dragen. Deze kost €8 
voor kindermaten en €10 voor de grotere maten. We hebben ook topjes. Deze 
kosten €10. Je kan de t-shirts verkrijgen bij de leiding of groeps-
leiding.

Jojo’s, givers en jin dragen verplicht een hemd en een short/rokje bij elke
vergadering. Op het hemd komt het jaarteken en de andere tekens. Deze kan je
verkrijgen bij de Hopper, de scoutswinkel. Vergeet je je hemd of short? Dan ga je
mogen pompen en zorgen wij voor een short. Ook de das met bijhorend schildje
wordt verplicht gedragen.
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Kapoenen
Zondag 27 september 14u tot 17u - Scoutslokalen
We beginnen eraan dit jaar en starten met kennismakingsvergadering, jullie leren 
jullie leiding kennen en wij leren jullie kennen. Wij hebben mega veel zin in het 
nieuwe jaar en zijn super benieuwd naar onze nieuwe leden!

Zondag 4 oktober 14u tot 17u - Pastorij
Het sportteam van Wilsele is op vakantie dus ze hebben dringend nieuwe spelers 
nodig. het is aan ons om zo veel mogelijk spelers te verzamelen en de sporten te 
winnen. We verzamelen aan de lokalen in sportoutfit, klaar om te winnen.

Zondag 11 oktober 14u tot 17u - Bleydenberg
Wij zijn allemaal superhelden, maar de gemene schurk heeft iets van ons geno-
men. Vandaag moeten we allemaal samenwerken om de opdrachten te vervullen 
en de schurk verslaan. Vergeet niet om je te verkleden in je favoriete superheld en 
wees er klaar voor!

Zaterdag 17 oktober: scoutsetentje
Vandaag is het scoutsetentje, kom zeker langs met je ouders en geniet van een 
lekker bordje en eet je buikje rond. Hierdoor is het zondag wel geen vergadering, 
maar iedereen is meer dan welkom zaterdag.

Zondag 25 oktober 14u tot 17u – Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
Het smurfendorp is aangevallen door Gargamel waardoor er twee smurfendorpen 
zijn ontstaan die elkaar proberen te vinden. Kom zondag naar de lokalen zodat we 
de smurfendorpen kunnen te redden.

Zondag 1 november 14u tot 17u - ScoutsLokalen
Vandaag is het grote competitie tussen alle legermannen- en vrouwen, iedereen 
wil aan de top van de ladder komen maar dit kan niet zomaar hiervoor zullen jullie 
tegen elkaar moeten spelen om te zien wie er bovenaan eindigt. De competitie 
begint om 14 uur op de lokalen en vergeet zeker je legerkledij niet!

Zaterdag 7 november van 11 u tot zondag 8 november 11u: Weekend
Jeeej het eerste scoutsweekend van het jaar, omdat we halloween niet samen heb-
ben gevierd doen we dat zeker op dit weekend. Kom allemaal verkleed in thema 
naar de lokalen, verdere info volgt nog. Wij hebben er alvast zin in!
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Kapoenen
Zaterdag 14 november: Sint – Maartensviering
Deze week is het Sint – Maartensviering, de tocht door het dorp met fakkels, het 
verbranden van de draak en het mega lekkere eten. Kom zeker met iedereen die 
je kent en geniet van dit gezellige scoutsmoment. Verdere info kan je vinden in de 
baloe.

Zondag 22 november 14u tot 17u - Bleydenberg
Deze week zijn het pleinspelen waarbij we nog eens goed kunnen ravotten. Ze zijn 
in het thema van indianen en cowboys, dus kom zeker in je beste verkleedkledij 
naar de lokalen om de spelen nog leuker te maken.

Zondag 29 november 14u tot 17u – Scoutslokalen, beneden aan Jan-Evers-
pad
Knutselvergadering jeeeejj, de Sint komt er bijna aan en wij gaan voor hem vanal-
les maken zodat hij zeker weet dat we allemaal braaf zijn geweest. Hopelijk belandt 
niemand in de stoute zak en krijgen we allemaal veel lekkers om onze buikjes te 
vullen.

Dat was het al voor de eerste baloe, wij hopen dat we samen er
mega hard van gaan genieten. Dikke kussen van jullie leiding.
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St-Maartensviering
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17 OKTOBER
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Kawel len
Dag allerliefste Kawellen
Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen en de leiding is bekend gemaakt. Wij heb-
ben er alvast meeegaaaa veel zin in om weer elke zondag samen leuke activiteiten 
te doen. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in en zijn jullie elke zondag talrijk 
aanwezig. Lees in deze baloe wat we de eerste maanden allemaal samen gaan 
doen!! Tot sneelllll!! 

Zondag 27 september van 14u-17u - Scoutslokalen, beneden aan Jan-Ever-
spad
De eerste vergadering van het nieuwe jaar!! Het is tijd voor een klassieker, we ver-
welkomen de nieuwe kawellen en leiding met een doop. Jullie zijn allemaal welkom 
om 14u aan de lokalen in jullie vuilste kleren. We maken er een leuke en vuile 
eerste vergadering van en om 17u mogen jullie lekker vuil weer terugkeren naar 
huis.

 Zondag 4 oktober (14u-17u) - Scoutslokalen
Vandaag gaan jullie ons en elkaar beter leren kennen, dit doen we met het grote 
WIE IS HET? spel. Jullie zijn welkom om 14u aan de scoutslokalen en mogen om 
17u terug opgehaald worden. Wij zijn benieuwd hoeveel jullie al over ons weten, 
tot dan!!

Zondag 11 oktober (14u-17u): bosspel
Op een echte herfstdag zoals deze trekken we naar het bos. Meer informatie om-
trent de corona regels en waar we afspreken volgt via mail. 

Zaterdag 17 oktober: geen vergadering
Vandaag is het scouts etentje, het is dus deze week geen vergadering, maar wel 
tijd om met je familie heerlijk te smullen!

Vrijdag 23 oktober tot zondag 25 oktober
JIPPIE!!! Ons eerste weekend samen, dat wordt een knaller!! Meer info volgt, maar 
we hebben er wel al heel veel zin in! 

Zondag 1 november (14u-17u) - Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
Trek jullie Schotse rok maar aan en breng jullie doedelzak maar mee, want wij 
maken vandaag een reisje naar Schotland. Wij gaan namelijk de highland games 
spelen, traditionele volksspelen vanuit Schotland, zoek het maar eens op. Het be-
looft een hete strijd te worden tussen de kawellen. Jullie zijn welkom om 14u aan 
de lokalen en mogen hier om 17u terug opgehaald worden. Tot dan!
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Kawel len
Zondag 8 november (14u17u) - Scoutslokalen
Pas op!! Er is een draak gespot in Wilsele Dorp, we moeten hem gaan vangen. 
Vandaag gaan we op drakenjacht. Maak jullie klaar voor een hevige strijd. We ver-
wachten jullie om 14u aan de lokalen, want wij gaan de draak niet alleen kunnen 
verslagen. Om 17u mogen jullie worden opgehaald, hopelijk is jullie opdracht dan 
geslaagd!

Zaterdag 14 november: Sint-Maartensviering
Vandaag is het naar jaarlijkse traditie onze Sint-Maartensviering, echt iets om naar 
uit te kijken dus. Het is zondag dus geen vergadering, maar kom zeker allemaal 
zaterdag naar onze Sint-Maartensviering!!

Zondag 22 november (14u-17u) - Pastorij
Trek jullie sportiefste outfit en jullie loopschoenen aan, want vandaag is het sport-
vergadering. Smeer jullie benen maar in, want het belooft stevig te worden. Kom 
om 14u naar de pastorij en daar mogen jullie om 17u ook opgehaald worden.

Zondag 29 november (14u-17u) - Bleydenberg
Jullie kennen ze wel! De luisterverhalen van het geluidshuis, vandaag duiken wij in 
het verhaal van de mestkever. Om te ontdekken wat voor geheimen de mestkever 
nog allemaal heeft, mogen jullie om 14u naar Bleydenberg komen. Daar mogen 
jullie om 17u opnieuw opgehaald worden.

Zo dit was het alweer voor deze baloe. We hebben samen al veel leuke zondagen 
kunnen spelen. Vanaf volgende baloe zijn het avondvergaderingen, die natuurlijk 
ook mega cool worden. Hopelijk zijn jullie met velen aanwezig op deze avondver-
gaderingen.
Dikke kussen jullie leiding!!
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Jo jo ’s
Hey hey jojo’s!!! Wij, jullie leiding, hebben allemaal super veel zin om aan het nieu-
we jaar te beginnen. Toch heeft corona er een paar extra regels aan toegevoegd, 
zo hebben we soms vergadering op een andere locatie en spreken we dan ook 
daar af (dit staat telkens vermeld bij de vergadering). 

De meeste jojo’s zullen de algemene regels wel al weten, maar het is heel belang-
rijk om dit nog eens te herhalen voor de nieuwe jojo’s en om jullie geheugen nog 
eens op te frissen. De volgende regels worden ten alle tijden gevolgd: 
- Altijd met fiets komen 
- Altijd korte broek, anders moet je pompen en krijg je van ons een korte broek
- Altijd hemd aan
- Altijd mondmasker meenemen (ook eerstejaars)
- Stil na 3012
- Voeg ons niet toe op social media
- Geen gsm’s meenemen of afgeven aan ons
- Niet pesten

Ziezo nu jullie dit weten en nooit meer zullen vergeten, kunnen we er top jaar van 
maken. 

Zondag 27 september 14u-17u30 - Bleydenberg
Voor de meesten van ons (jullie leiding) is de jojotak nieuw. Sommige van jullie 
zullen ons en elkaar nog niet zo goed kennen. Vandaag spreken we af op de speel-
plaats van Bleydenberg voor de Leer-je-leiding-en-medeleden-kennen-vergade-
ring om hier verandering in te brengen. Om er een superleuk jaar van te maken, is 
het natuurlijk belangrijk dat we elkaar goed leren kennen. Tot dan!

Zondag 4 oktober 14u-17u30 - Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
Vandaag spreken we af op de lokalen (binnenkomen via het Jan-Everspad). Doe 
allemaal kleren aan die heel vuil mogen worden, want het is vetzakkenvergade-
ring!!! 

Zondag 11 oktober 14u-17u30 - Scoutslokalen
Weten jullie wat er zo speciaal is aan 11 oktober? Wout is exact 1 dag 20 jaar (hij 
verjaart op 10 oktober). Dit gaan we natuurlijk vieren met een te gek bosspel. Kom 
dus met je fiets (zoals altijd eigenlijk). Wees maar zeker dat het een spannend en 
gaaf spel wordt. Voor dit Wout-is-jarig-bosspel spreken we af aan de lokalen (bin-
nenkomen via de natuurvriendenlaan).
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Jo jo ’s
Zondag 18 oktober 14u-17u30
Geen vergadering, maar kom allemaal smullen op het scoutsetentje!!

Vrijdag 23 - zondag 25 oktober 
We gaan op weekend!! Hierover wordt nog een mail rondgestuurd met de nodige 
informatie. 

Zondag 1 november 14u-17u30 - Bleydenberg
1 november is de 306de dag van dit speciale jaar en zoals elk jaar is het de dag na 
Halloween. Daarom is het vandaag post-Halloween-dorpspel. We spreken af op de 
speelplaats van Bleydenberg. Ken je alle straten en steegjes van ons mooie dorp, 
ben je goed in zoeken of kan je goed mysteries oplossen? Kom dan zeker massaal 
naar Bleydenberg om er een top vergadering van te maken!

Zondag 8 november 14u-17u30  - Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
Ook rond 8 november zijn er een paar belangrijke data. Zo is Igor jarig op 3 novem-
ber (hij wordt 21 jaar) en Margot op 10 november (ze wordt 20 jaar). Deze dubbele 
verjaardag gaan we uiteraard vieren op deze vergadering. Ook heel belangrijk is 
dat het 14 november Sint-Maartensviering is. Daarvoor moeten er voorbereidingen 
getroffen worden en wij gaan helpen! Kom allemaal naar de lokalen (binnenkomen 
via het Jan-Everspad) voor de techniekenvergadering. Het is belangrijk dat jullie 
aanwezig zijn, niet alleen omdat we jullie hulp nodig hebben, maar ook omdat jullie 
voorbereid moeten zijn voor op scoutskamp!

Zaterdag 14 november 
Het is Sint-Maartensviering!!! 
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Jo jo ’s
Zondag 22 november 14u-17u30 - Scoutslokalen
Vandaag is het Highland-games-vergadering. Voor de jojo’s van vorig jaar is deze 
vergadering spijtig niet kunnen doorgaan door corona, maar dat maken we he-
lemaal goed want het wordt een topeditie. We gaan jullie testen op heel diverse 
vlakken. Voor de jojo’s die het niet kennen, hiernaast vind je een foto van een echte 
Highland-games-deelnemer. Verkleed je allemaal zo goed mogelijk als Schot en 
kom naar de lokalen (binnenkomen via de natuurvriendenlaan) voor dit spektakel. 

Zondag 29 november 14u-17u30 - Pastorij
Doe je aan hordelopen, volleybal, rugby, polo, badminton, ultimate frisbee zoals 
Robbe, bowlen, golf, tafeltennis, wielrennen zoals Anton, 
touwtrekken, skateboarden, boogschieten, poker zoals 
Dongmei, joggen, zwemmen, zeilen, vissen, kajakken, 
dansen zoals Marie, BMX, schaatsen, voetbal, ijshoc-
key, fitness zoals Wout, yoga, turnen, klimmen, skiën, 
jongleren zoals Igor, capoeira, worstelen, paardrijden, 
korfbal of basket zoals Margot? 
Of vind je alle sporten wel leuk, of heb je wel zin om 
nieuwe sporten te proberen, kom dan naar de Pastorij in 
Wilsele voor de sportvergadering.

Wij hebben er heel veel zin in! 

Jullie leiding

Igor, Anton, Robbe, Margot,
Wout, Dongmei en Marie 
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St-Maartensviering
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G ivers
Ola liefste Givertjess

Onze grootste wens wordt vervuld…

Er staan terug vergaderingen op de planning!! We gaan het ervan pakken en de 
leukste activiteiten doen. Lees gerust verder om te ontdekken wat we voor jullie in 
petto hebben voor de komende weken. 

BELANGRIJK: kijk goed naar de locatie van de vergaderingen want dit verandert 
wekelijks en neem ook altijd jullie mondmasker mee.
(+ kom zoals een echte Giver met de fiets, hihi). 

Zondag 27 september – Pastorij
Ja hoor, we vliegen erin met een knaller. Trek die sportoutfit alvast maar aan voor 
een epische sportvergadering. We verwachten jullie in sportkledij van 14u tot 
17u30 aan de pastorij in Wilsele. Begin alvast maar te oefenen…

Zondag 4 oktober – Scoutslokalen
Vandaag gaan we lekker ons buikje rondeten. We gaan namelijk brunchen. Jihaa!! 
Neem allemaal minstens 1 ingrediënt mee dat jij op een zondagochtend niet kan 
missen en wij zorgen voor de rest. Kom om 10u met een lege maag naar de loka-
len, dan rollen wij jullie om 13u het terrein af. 

Zondag 11 oktober – Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
We gaan het bos onveilig maken. Wij verwachten jullie om 14u aan Hageland, met 
de fiets en kleren die vuil mogen worden. Wat we precies gaan doen blijft nog een 
verrassing. We zullen tegen 17u30 terug zijn in Wilsele. Tot dan!

Zaterdag 17 oktober 
Het is vandaag Scouts etentje! Normaal gezien moeten jullie vandaag met veel 
enthousiasme de afwas doen…  en dus nu ook!! De exacte uren en verdere info 
zullen we later nog bekend maken. 

Vrijdag 23 oktober – 25 oktober 
WEEHEEKEND!!!! Verdere info volgt nog  
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G ivers
Zondag 1 november – Pastorij 
Pablo Escobar heeft jullie hulp nodig. Kom om 14u naar de pastorij voor jullie brie-
fing. Wees op tijd. Het dorp rekent op jullie. Einde: 17u30. 
Doorman – Slowthai, Mura Masa (0:16)

Zondag 8 november – Bleydenberg
Vandaag gaan we op een enge dagtocht. Kom met je fiets naar het grasveldje van 
Bleydenberg. Zorg voor een lunchpakketje, stevige schoenen, regenjas en een 
klein centje. Verdere informatie volgt nog. 

Zaterdag 14 november 
Het leukste evenement van het jaar staat weer voor de deur: Sint-Maartensviering! 
Kom zeker met je gezin en vrienden eens langs voor een lekker hapje en drankje. 

Zondag 22 november –  Scoutslokalen, beneden aan Jan-Everspad
Waar? Hagelandpleintje. Hoe laat? 14u tot 17u30. Benodigdheden? Goed humeur 
en een fiets. Wat? Verrassing. 

Zondag 29 november – Scoutslokalen
Oh nee hoor, we zijn het niet vergeten! We hebben namelijk het laatste voor het 
beste gehouden. Jaja, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, het is Vetzakken. 
YESSSSSSS
De vergadering zal doorgaan op onze vertrouwde lokalen van 14u tot 17u30.  
Oh ja, vergeet geen kleren aan te doen die vuil mogen worden. 

Eh voilà, de planning van de komende weken is gelanceerd. Wij zijn alvast enorm blij 
dat alles terug mag doorgaan en zijn mega enthousiast voor het nieuwe scoutsjaar 
en jullie onschuldige snoetjes weer te zien. 

Challas!

Xoxo
Jullie Giverleiding
Landre, Juf Lies, Neil, Gallon
Emmmmma, Tijgertje
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Jow jow jinners, hou je vast aan de takken van de bomen want dit jaar wordt me-
morabel! Wij hebben alvast super veel ideeën en goesting om er een onvergetelijk 
jaar van te maken. Mondmasker neem je best altijd mee, net zoals je telkens in 
uniform komt. Normaliter beginnen alle zondagvergaderingen om 14u op de loka-
len zelf, bij wijzigingen zijn jullie de eerste die het weten.

Zo 27/09: Fotoshoot en businessmeeting 
De eerste vergadering is een klassieker als jin-zijnde. Foto’s trekken voor de ka-
lender, vergaderen voor het kamp en een jaaroverzicht maken. Een eerste aanzet 
van een topjaar! Kom volledig in scoutsuniform en breng een vierkleurenbic mee.
Op 30 september om 18u komt Aaron, een sympathieke onbekende kerel, praten 
over wat je best wel en niet doet tijdens een jinjaar. Ook een eventuele reisbestem-
ming wordt dan besproken... Geïnteresseerden zijn zeker welkom!

Zo 4/10: Wijnpakketten samenstellen 
Lekkere pakketjes van druivensap, wie zegt daar nu nee tegen? Deze zondag ma-
ken we de wijnpakketten om zo onze portefeuille nog wat meer aan te dikken. Laat 
je 2 linkse handen thuis en drink wat Red Bull zodat we er in “no time” van af zijn! 
Wijn proeven doen we als iedereen aanwezig is en als alle jongens een legging 
aan hebben, zullen we dat afspreken? 

Vr 9/10: Stam
Helaas dit jaar geen typische eerste stam… Maar laat jullie hoofden niet hangen 
want er komt een alternatief hierop. Meer info volgt later, maar hou misschien de 
zaterdag erna ook nog vrij. We kunnen dan eventueel nog iets leuk doen op de 
lokalen. Neem een knuffel en een badmuts mee.

Za 17/10: Scoutsetentje (Geen vergadering) 
Deze zaterdag staat momenteel voor jullie geen vergadering of activiteit gepland. 

23-25/10: Weekend 
Hoppa, op weekend met de gang. Doe je lolbroek aan, neem je grapjas mee en 
vooral je goed humeur. Meer info volgt nog zoals altijd… ;) 

Zo 1/11: Verrassingsvergadering
Wat deze zondagnamiddagactiviteit inhoudt, is top secret. Neem een hoed, een 
fles melk, wat onkruid en 7 bonen mee. Kom met twee wasknijpers aan de neus 
de lokalen binnen. Neem je fiets, step of skateboard mee. Voorzie ook een proper 
onderbroek en een karton van 1m2.
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Zo 8/11: SMV Voorbereiding 
Aanstaand weekend is het Sint-Maartens viering. Dit betekend normaal gezien 
€€€€€€€€€€€€€€€€. Vandaag zullen we alles bespreken over de aanpak van dit 
evenement en nog wat verder uitwerken. Maak een rijmpje over DIMJIN en doe je 
badjas aan.

Za 14/11: SMV 
D-Day voor de jin. Het eerste grote evenement waar jullie moeten werken. Hopelijk 
is alles voor jullie duidelijk uit de voorbereiding en maken we er een spetterende 
editie van! Maak een DIMJIN tekening.

Zo 22/11: Kalenders rondbrengen
Nog een klassieker die toch wel symbool staat voor onze scouts zijn de kalenders. 
Die worden natuurlijk niet vanzelf verkocht… Daarom zullen we verschillende ron-
des doen en deze aan huis gaan verkopen. Of dit zal mogen, zullen we op het 
moment zien. Bedenk een DIMJIN move!

Zo 29/11: Chillings
Met de examens in het vooruitzicht begint de stress bij jullie misschien al wat op te 
lopen. Daarom zullen we samen mediteren en bidden dat alles vlekkeloos verloopt. 
Doe je klompen aan, draag een groene das en maak een DIMJIN cake. Dan eten 
we die samen op.

Ziezo, dit was de eerste baloe van het scoutsjaar. Hou jullie E-mail en Whatsapp 
in de gaten voor eventuele veranderingen van data of activiteiten. Nu in één rechte 
lijn naar jullie examens!
Peace out, jullie boys,

Luc, Loes, Pirre en de Pieje



Kapoenenleiding
kapoenenleiding@scoutswilsele.be

Silke Brullemans
Toegewijde Fodi
silkebrullemans@scoutswilsele.be
0487/62.92.49

Dag Verbeeck
Onbevreesde Wezel
dagverbeeck@scoutswilsele.be
0484/64.50.91

Tuur Vangrimde
Snedig Stekelvarken
tuurvangrimde@scoutswilsele.be
0484/33.92.04

Elle Vermaelen
Kleurrijke Parkiet
ellevermaelen@scoutswilsele.be
0496/25.46.53

Jonas Geebelen
Joviale Agame
jonasgeebelen@scoutswilsele.be
0486/88.04.59

Kasper Buntinx
Schrandere sifaka
kasperbuntinx@scoutswilsele.be
0478/60.40.13

Groepsleiding
groepsleiding@scoutswilsele.be

Kobe Verbeeck
Ongeremde mees
kobeverbeeck@scoutswilsele.be
0489/15.22.14

Lars Degrauwe
Bedaarde valk
larsdegrauwe@scoutswilsele.be
0492/55.05.26

Wout Deckers
Begaafde Slangenhalsvogel
woutdeckers@scoutswilsele.be
0491/23.66.94

Cato Wouters 
Vrijgevochten tijger
catowouters@scoutswilsele.be
0470/01.08.70

Pieter Somers
Gezellige spitsvogel
pietersomers@scoutswilsele.be
0471/82.59.84
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Jojoleiding
jojoleiding@scoutswilsele.be

Marie Joiris
Wereldwijze Seriema
mariejoiris@scoutswilsele.be
0471/95.77.75

Margot De Schuyteneer 
Openhartige Collie
margotdeschuyteneer@scoutswilsele.be
0471/42.28.12

Anton Lejeune
Guitige Grizzly
antonlejeune@scoutswilsele.be
0474/06.75.49

Robbe Kennes
Doelbewuste, behoedzame sneeuwhoen
robbekennes@scoutswilsele.be
0484/90.56.82

Igor Verbruggen
Pientere schoenbekooievaar
igorverbruggen@scoutswilsele.be
0468/12.95.44

Dongmei De Wit
Onbevangen kauw
dongmeidewit@scoutswilsele.be
0487/24.59.88

Wout Deckers
Begaafde Slangenhalsvogel
woutdeckers@scoutswilsele.be
0491/23.66.94
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Kawellenleiding
kawellenleiding@scoutswilsele.be

Ines Boushah
Vrijgevochten Vos
inesboushah@scoutswilsele.be
0483/62.07.73

Kato Verhoeven
Hartelijke Maki
katoverhoeven@scoutswilsele.be
0479/95.28.41

Sofie Peeters
Oprechte Stormvogel
sofiepeeters@scoutswilsele.be
0483/62.07.73

Margo Vangrimde
Gemoedelijke Sifaka
margovangrimde@scoutswilsele.be
0491/07.57.47

Lucas Nys
Uitbundige Oeakari
lucasnys@scoutswilsele.be
0470/32.29.75

Serge Bou Serhal
Daadkrachtige poolvos
sergebouserhal@scoutswilsele.be
0471/43.44.24

Lukas Martens
Ongevijnsde Alpaca
lukasmartens@scoutswilsele.be
0470/08.44.94



Jinleiding
jinleiding@scoutswilsele.be

Kobe Verbeeck
Ongeremde mees
kobeverbeeck@scoutswilsele.be
0489/15.22.14

Pieter Somers
Gezellige spitsvogel
pietersomers@scoutswilsele.be
0471/82.59.84

Lars Degrauwe
Bedaarde valk
larsdegrauwe@scoutswilsele.be
0492/55.05.26

Lars Pierco
Bedrijvige streepmuis
larspierco@scoutswilsele.be
0497/83.99.72
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Giverleiding
giverleiding@scoutswilsele.be

Emma De Schuyteneer 
Empathische schaarbek
emmadeschuyteneer@scoutswilsele.be
0479/22.08.88

Liesje Martens
Spontane mees
liesjemartens@scoutswilsele.be
0487/67.23.29

Lander Kennes
Toegewijde rob
landerkennes@scoutswilsele.be
0485/07.32.01

Lien Deckers
Zachtmoedige bongo
liendeckers@scoutswilsele.be
0479/07.03.94

Cato Wouters 
Vrijgevochten tijger
catowouters@scoutswilsele.be
0470/01.08.70

Lukas Gallon 
Zachtaardige Papegaai
lukasgallon@scoutswilsele.be
0471/73.87.37



Scoutsetentje

Sint-Maartensviering

Nachtcontroletocht

Spaghettifestijn

Groepsuitstap + terrasavond

100-jaar scouts

Zomerbar

Startdag 2020

Baloe-redactie: Wout Deckers - woutdeckers@scoutswilsele.be

Zet je in beweging
Kalender 2020 - 2021

 Scouts & Gidsen Sint-Maarten Wilsele  -  A. Woutersstraat 28, 3012 Wilsele  -  www.scoutswilsele.be 
www.facebook.com/scoutswilsele

Data kampen 2021 :
- Kapoenen: 7 dagen tussen 1 en 10 juli 2021
- Kawellen: 7 dagen tussen 10 en 20 juli 2021
- Jojo’s: 10 dagen tussen 1 en 15 juli 2021
- Givers: 10 dagen fietskamp tussen 15 en 30 juli 2021
- Jin: nog te bepalen

Zaterdag 17 oktober 2020

Zaterdag 14 november 2020

Zaterdag 20 februari 2021

Zondag 18 april 2021

Zaterdag 8 mei 2021

Zaterdag 15 mei 2021

Zaterdag 14 augustus 2021

Zaterdag 18 september 2021


