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Baloe september - november 2019  -  Editoriaal

Beste ouders en leden,

Boeken toe, nieuwe energie na een welverdiende vakantie en een zonnetje dat 
stilletjes aan terugkomt. Jawel, de leiding is klaar met blokken en dat betekent weer 
zondagvergaderingen!

Baloe nr.3 staat vol leuke activiteiten. 15 februari wandelen verschillende teams 
de nachtcontroletocht georganiseerd door de vzw. Lachen, ploeteren, oriënteren, 
marcheren, keuvelen, strijden en misschien wel winnen!

Hou de actua in de gaten, haal die oude encyclopedieën boven en verzamel je 
beste ‘weetjes’vrienden. Op 20 maart organiseert de jin hun quiz in zaal Pacem! 
Meer details kan je op onze website vinden. Inschrijven kan vanaf 10 februari.

Voor wie het nog niet wist: volgend jaar vieren we ons 100 jarig bestaan! Op 1 mei 
1921 werd er gestart met de eerste 6 leden. Met een leidingsploeg van 30 ervaren 
scoutsen en meer dan 200 gemotiveerde leden, kunnen we ons 100 jaar later een 
grote scouts noemen. Lees hier onze geschiedenis! 

Een stevige linker van de groepsleiding,
Kobe, Lars, Cato, Quinten, Lieselot en Pieter
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Kapoenen
Dag allerliefste kapoenen en ouders, EINDELIJK zijn wij klaar met de examens 
en zijn het weer vergaderingen op zondagnamiddag! Weer een dag om naar uit te 
kijken dus. Wij hebben alvast weer leuke vergaderingen voor jullie in petto! Hopelijk 
kunnen jullie er allemaal elke zondag bij zijn! 

Zondag 9 februari (14u-17u): 
We gaan de nieuwe baloe inzetten met een goede klassieker, we gaan PLEINSPE-
LEN spelen!! Jippie!!! Nog eens een goed spelletjes baseball, voetbal en natuurlijk 
zombiebal!! 
Jullie zijn welkom om 14u aan de scoutslokalen en mogen terug opgehaald worden 
om 17u. Hopelijk allemaal tot dan! 

Zondag 16 februari (14u-17u):
Jawel!! Het is weer zover!! Valentijntjesdag is weer aangebroken en dat gaan we 
vieren!! Dus kom allemaal maar om 14u naar de lokalen met veel liefde en kusjes. 
Om 17u mogen de ouders hun geliefde kindjes weer komen halen! Dikke kus en 
tot dan! 

Vrijdag 21 februari - zondag 23 februari:
Jippieee!!! We gaan op weekend! Een heel weekend ravotten met al je vriendjes, 
wat wil je nog meer? Meer info volgt nog via mail, maar hopelijk kunnen jullie alle-
maal mee! 

Zondag 1/03 (14u-17u):
Ben jij superman, ROX, catwomen, batman, of liever mega mindy of mega toby? 
Het kan allemaal vandaag want we spelen vandaag het GROTE SUPERHELDEN-
SPEL!!! Zeker allemaal komen en verkleden in je favoriete superheld mag zeker! 
Tot dan!

Zondag 8 maart (14u-17u):
Vandaag gaan we jullie allergrootste helden een handje helpen!! We spelen het 
grote nachtwachtspel!! Dat wordt een leuke zondag dus!! Allemaal komen en ad 
inferos!! 

Zondag 15 maart:
HELAASSS! Vandaag is het geen vergadering, want de leiding gaat een weekend-
je op leidingsweekend om te ontspannen. Zodat we weer veel leuke vergaderingen 
voor jullie kunnen voorbereiden.  
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Kapoenen
Zondag 22 maart (14u-17u):
Eindelijk wordt het weer wat warmer en beginnen de bloemetjes weer te bloeien! 
De lente is terug in het land!!! En dat gaan we vieren vandaag, tot dan! 

Zondag 29 maart (14u-17u):
Neem allemaal vandaag iets mee dat wieltjes heeft, want dit gaan we nodig heb-
ben!! Het is namelijk WIELTJES VERGADERING!! Super leuk dus!! De vergade-
ring gaat door van 14u tot 17u op de lokalen! 

Zondag 5 april (13u-17u):
Vandaag spreken we een uurtje vroeger af, want we gaan wandelen naar het 
provinciaal domein en daar spelen!! Jullie worden dus om 13u aan het provinciaal 
domein verwacht en jullie ouders mogen jullie om 17u komen halen aan de kin-
derboerderij. Smeer jullie benen al maar in, want het zal een vermoeiende maar 
heeeeelll leuke dag worden! Tot dan!

Zo dit was het weer voor deze baloe! We gaan weer heel veel leuke dingen doen, 
dikke kussen van jullie fantastische leiding en tot de volgende baloe!! 
Kan jij raden welke kapoen hier welke leiding is?

Margo, Kasper, Kato, Dongmei, Chippie, Wout
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Kawel len
30? 12! 
Geachte kawellen 
De tijd is weer aangebroken voor een nieuwe baloe. Deze staat vol met super, leu-
ke, spetterende, fijne, gezellige, grappige, lollige, plezierige, plezante… 
vergaderingen. Dat gaat weer super tof worden!!

Zondag 9 februari is het Candy-Crush vergadering. Waarschijnlijk kennen de 
meesten van jullie Candy Crush al, maar als je het nog niet kent, kan je het 
ontdekken op deze super toffe vergadering. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen.

Hebben jullie thuis een step, een skateboard, rolschaatsen, een fiets of een ander 
voertuig met wieltjes? Kom dan zondag namiddag 16 februari van 14u tot 17u 
naar de lokalen op wieltjes, want het is wieltjesvergadering!!!

Waarschijnlijk kennen jullie allemaal het Gala van de Gouden K’s, maar kennen 
jullie ook het Gala van de Gouden K-wellen? Kom op zondag 23 februari van 14u 
tot 17u naar de lokalen voor dit speciaal event met prijsuitreikingen!! 

Zondag 1 maart van 14u tot 17u is het quiz!! Niet zomaar een quiz, maar een heel 
speciale (nog een verrassing). Haal je weetjesboeken en encyclopedieën maar al 
boven en lees ze nog eens goed, want er kunnen pittige vragen gesteld worden. 
Bereid je ook maar al fysiek voor, want de opdrachten zullen ook niet van de minste 
zijn. Tot dan!!

Zondag 8 maart is het van 11u tot 13u kookvergadering!!! Neem voor deze 
vergadering allemaal een snijplank en een (eventueel kindvriendelijk) mesje mee. 
Hopelijk kunnen we allemaal samen zorgen voor een middagmaal om van te 
smullen.

Zondag 15 maart is er geen vergadering, want de leiding gaat een weekendje op 
leidingsweekend om te ontspannen. 

Hebben jullie buiten de scouts nog andere hobby’s? Gaan jullie zoals Robbe graag 
eens frisbeeën of gaan jullie zoals Marie dansen? Of spelen jullie graag volleybal 
zoals Serge of graag basket zoals Margot. Of ben je goed in elke sport zoals 
Lukas? Of wil je een keertje allemaal verschillende sporten spelen? Kom dan 
zondag 22 maart van 14u tot 17u naar de lokalen, want het is sportvergadering.
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Kawel len
Vandaag is het zondag 29 maart en dat betekent dat het binnen 2 dagen Marie 
haar verjaardag is. Dit gaan we dan ook vieren tijdens deze Marie-is-bijna-jarig-ver-
gadering. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen om te ontdekken wat deze verga-
dering allemaal in petto heeft voor jullie. We kunnen jullie alvast garanderen dat het 
een spetterend feestje wordt.

Zondag 5 april is het van 11u tot 13u paaseitjesvergadering. Omdat het bijna 
Pasen is, heeft dat paashaas speciaal voor ons veel eitjes voorzien!! Kom naar de 
lokalen voor het leuke paaseieren-raap-spel en om te smullen van alle 
verschillende soorten paaseieren.

Veel groetjes 
PS. Probeer de namen van deze Belgische sporters al maar van buiten te leren, 
want het kan nog nuttig worden.
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Jo jo ’s
Yesyesyes, wij zijn er weer met een nieuwe baloe! Wij hebben even na onze exa-
mens een welverdiende vakantie genomen en zijn er weer met nieuwe vergaderin-
gen. Jihaaaaaaaa ! Dit betekent dat we ons weer in het daglicht kunnen vertonen 
en er nog een spetterend jaar van gaan maken. Doe alvast je veiligheidsgordel 
maar aan want het gaat vanaf nu heeeeeeeeeeel snel gaan! Vergeet je stalen ros, 
glimlach en je uniform niet. Jojo’s spreken altijd af op de lokalen om 14u, tenzij 
anders wordt vermeld.

Zondag 9/02, 14u-17u30
We trappen af met een klassieker van jewelste. Op het programma voor vandaag 
staat een geniaal spel, maar met een kleine twist! Het is namelijk 
wieltjesvergadering. Kom dus met je gepimpte 1/2/3/4/ … - wieler. Hopelijk zijn
 jullie talrijk aanwezig zodat we ons de nieuwe motorbende van Wilsele-Dorp kun-
nen noemen ;-) 

Zaterdag 15/02, 12u45- …
Deze dag is er ééntje die altijd een indruk achterlaat. Het is nachtcontroletocht. 
Trek warme kleren aan, stevige wandelschoenen, neem wat drinken en een kleine 
versnapering mee. Het einduur hangt van jullie af, maar is meestal rond 20u. Hoe 
het precies in z’n werk gaat leggen we bij het begin uit, maar wees dus zeker op 
tijd!!! Jullie krijgen tegen het einde nog iets om te eten dus normaal zal je niet met 
honger naar huis gaan ;)

Zondag 23/02, 14u-17u30
Ik heb van horen zeggen dat Gallon wel eens jarig zou kunnen zijn… Leg hem op 
deze speciale dag maar eens goed in de watten. Kom met je grootste smile naar de 
lokalen zodat we er samen een onvergetelijke dag van kunnen maken. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. 

Vrijdag 28/02 tot zondag 1/03: weekend
Het tweede semester brengt zoals de traditie al eeuwenlang luidt een tweede 
weekend met zich mee! Wij hebben alvast veel moeite gedaan om een goede 
locatie vast te leggen en ook het thema is er eentje om U tegen te zeggen. Hou dit 
weekend vrij in jullie mega drukke agenda’s. Dan maken we er een waanzinnig vet 
weekend van. Meer info krijg je gegarandeerd in je mailbox. Check die regelmatig 
zodat je zeker op de hoogte blijft van het weekend. Doedels, dikke kus!
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Jo jo ’s
Zondag 8/03, 14u-17u30
Het nieuwe seizoen van expeditie Robinson is al een tijd bezig en wij gaan hier een 
variant op spelen! Schaaf dus zeker je sjortechnieken en overleving-skills bij zodat 
je klaar bent voor het avontuur Expeditie 3010, 3012. 

Zondag 15/03, geen vergadering
Deze zondag is het helaas geen vergadering zodat we met de hele leidingsgroep 
op weekend kunnen gaan voor een heuse teambuilding. Hopelijk komen we er als 
een sterkere groep uit! Wij kijken wel al vol spanning uit om jullie weer te zien. Xoxo 

Zondag 22/03, 14u-17u30
Liefst een jaar lang gratis naar de McDonalds kunnen gaan, … of een jaar lang 
zo veel speelgoed kunnen kopen … Nooit meer in je eigen bed kunnen slapen… 
of nooit meer met je lievelingsknuffel kunnen slapen… Soms moeten we keuzes 
maken, vandaag gaan we het dilemma spel spelen. Hoe het in z’n werk gaat kom 
je zo te weten!

Zondag 29/30, 14u-17u30
Iedereen associeert Highland games met stoere en gespierde dames en mannen, 
maar zo zijn niet alle deelnemers… Ook vandaag zal er een grote variëteit aanwe-
zig zijn op de deelnemers. Jullie strijden vandaag tegen de ongeslagen leiding die 
al 6 jaar lang ononderbroken de wereldkampioen is. Herhaalt de geschiedenis zich 
of krijgen we een verrassing van formaat? Wij zijn alvast benieuwd over wat voor 
vaardigheden jullie zo al beschikken… 

Zondag 5/04, 14u-17u30
Ja lap, nu is weeral iemand van de leiding jarig… Dat kan toch niet meer waar zijn! 
Ik begin mijn centen te verliezen door al die verjaardagen hier! Deze keer is Lien 
aan de beurt. Hopelijk is de traktatie beter dan de vorige keren… want de kookkun-
sten van de heren is bijlange niet zo verfijnd als die van ons geliefd Lientje. Of was 
het Neil? Njamnjam, zak af naar de scoutslokalen voor een laatste spetterende 
vergadering van deze baloe.

Gallon
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G ivers
Hallo liefste givers,

Eindelijk terug op zondagnamiddag vergadering! Wij hebben er alleszins heel erg 
veel zin in. Doe zeker allemaal terug je korte broek, hemd en al de rest aan om 
in orde te zijn. We gaan ons weer goed amuseren en we hebben voor jullie weer 
enkele knallers van vergaderingen voorbereid. Wees zeker allemaal aanwezig!

Een stevige linker,

De leiding xx

Zondag 9 februari van 14:00u-17:30u: Pimp-my-ride-vergadering
Yeah boyz and girlzz, tijd om die stalen ros van jullie te pimpen naar een episch 
mooie fiets waar iedereen jaloers zal op zijn! Neem maar wat materiaal mee waar-
van je denkt dat ze bruikbaar zijn om te versieren. Tot dan op de lokalen!

Zaterdag 15 februari van 13:15u-einde: Nachtcontrole
Een fijne wandeling met leuke opdrachten onderweg, kan niet slecht zijn. We spre-
ken hiervoor af aan de lokalen en doe gepaste schoeisel aan zodat je de wandeling 
goed kan afstappen. Neem ook iets van koek en genoeg water mee om deze tocht 
te overleven.

Zondag 23 februari van 14:00u-17:30u: Het grote Emma-is-terug-uit-Berlijn 
vergadering
Raad eens wie terug is uit Berlijn? Ja, goed geraden, Emma is terug whoop whoop. 
We gaan haar eerste vergadering goed vieren dus kom af naar onze prachtige 
lokalen voor het feest van het jaar. Tot dan.

Zondag 1 maart van 14:00u-17:30u: Weerwolven vergadering
Weerwolven met kaarten is leuk, maar weerwolven in het echt spelen is leuker. We 
gaan jagen op weerwolven in het dorp dus kom, anders winnen de weerwolven en 
dat heeft geen positieve gevolgen voor de mensheid.

Zondag 8 maart van 14:00u-17:30u: Het formidabele meme spel vergadering
Ja memes zijn echt vet cool. We hebben hier een goed spel rond gemaakt waarbij 
iedereen heel veel plezier zal beleven. Kom naar de lokalen voor weer een leuke 
zondagnamiddag. Top.
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G ivers
Zondag 15 maart geen vergadering
Helaas pindakaas, wij zijn met de leiding op ontspanningsweekend.

Zondag 22 maart van 14:00u-17:30u: Apocalyps vergadering
Oh nee, de wereld is aan het vergaan. We moeten zeer snel zijn om al deze 
gevaarlijke gebeurtenissen te zien ontkomen. Kom zeker af als je het einde van de 
wereld wilt overleven. Succes.

Zondag 29 maart van 14:00u-17:30u: PaintballVergaderingZonderPaintball-
GeweerMaarWelMetBlaaspijpenYeah
Ja het staat eigenlijk wel goed uitgelegd in de titel, maar om het nog eens duidelijk 
te maken: We gaan spelen met blaaspijpen, dus zorg voor een gepaste uitrusting 
waar verf mag op komen.

Vrijdag 3 april om 19:00u tot zondag 5 april tot 12:00u: Shrek weekend
Het is weer tijd voor een weekend! Het thema is shrek, wat een van de beste films 
ter wereld is. Het is met de fiets te doen en neem 20 euro mee. We spreken af aan 
de lokalen. 

Dit was het dan weer voor deze keer. Hopelijk was het weer een zeer aangename 
periode. We zien jullie in de volgende baloe met meer leuke vergaderingen. Geniet 
nog van wat je ook aan het doen bent en succes met alles.

Veel liefde,

De leiding
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J in
Hey lieve jin,

Polen kom al wat dichterbij. We zijn heel goed bezig. Nog een semester goed geld 
inzamelen en dan kunnen we deze zomer genieten de meren, de bergen en elkaar 
<3 De baloe is natuurlijk gewoon een leidraad en we commiceren wel langs onze 
facebookgroep. Wees optijd bij de vergaderingen en laat even weten als je niet kan 
komen!

Zondag 9 februari 14:00u-17:30u: vergaderen
Volgende week organiseren wij de stam, de quiz en gouwvoetbal komen in de 
buurt, er moeten sponsors gezocht worden voor de quiz en de tombola avond, ... 
Duidelijk dat we even moeten vergaderen :) Probeer er bij te zijn!

Vrijdag 14 februari: onze stam!
Deze stam wordt de leukste stam van dit jaar! Vandaag voeren we uit wat we vorige 
keer hebben besproken. Alles klaarzetten, samen eten en samen verkleden :) 

Zaterdag 15 februari 12:00u-einde: NCHTCNTRL
Eerst gaan we brunchen om dan de rommel van gisteren op te ruimen. Om 14u30 
start jullie nachtcontroletocht. Vergeet dus geen stevige schoenen mee te nemen 
en voldoende snacks en water.

Zaterdag 22 februari 20:00u-...: ne gezellige avond
Vanavond houden we het rustig. Bowlen of samen iets gaan drinken? We houden 
jullie op de hoogte! In deze week gaan jullie waarschijnlijk ook sponsors gaan 
zoeken voor de quiz, tombola en fuif.

Eerste week maart
Info volgt nog :)

Zondag 8 maart 14:00u-17:30u: rehearsal
Over 2 weken is onze quiz! Die gaan we oefenen. Ook de hapjes (en drankjes) voor 
tijdens de quiz en wijnavond moeten getest worden.

Zondag 15 maart: geen vergadering
De leiding is op ontspanningsweekend! Rusten jullie ook maar goed uit want 
volgend weekend zal druk zijn.
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J in
Vrijdag 20 maart: quiz
Joepie! Onze quiz! Details over het uur en taakverdeling etc. bespreken we in het 
begin van deze baloe maar deze hele avond (vanaf dat jullie van school komen) 
vrij.

Zaterdag 21 maart 09:00u-...:  opruimen
Opruimen hoort erbij. We moeten de zaal in de voormiddag opruimen dus maak het 
op de quiz niet te bond, hé ;)

Zondag 29 maart 14:00u-17:30u:  bosspel
Bosspel it is today! Kom met jullie stalen ros en jullie volledig scoutsoutfit (ja, dat 
betekent een korte broek) naar de scoutslokalen voor een echte zondag 
namiddagvergadering.

Vrijdag 3 april 20:00u-...: stam
Stam! Info krijgen jullie via mail!

Zondag 5 april: daguitstap
Vandaag gaan we voor frisse buitenlucht. Meer details bespreken we nog op 
facebook :D

Data om al op te slaan in jullie agenda:
12 april: voorbereiden gouwvoetbal
13 april: gouwvoetbal
18 april: wijnavond
Vrijdag 1 mei - 3 mei: weekend

XOXO jullie leiding
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Ons mag je ‘t vragen
Groepsleiding
groepsleiding@scoutswilsele.be

Quinten Wouters
Vindingrijke hond
quintenwouters@scoutswilsele.be
0470/51.54.05 

Lieselot Dequidt
Dartele patrijs
lieselotdequidt@scoutswilsele.be
0491/24.56.13

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

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

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

Kapoenenleiding
kapoenenleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

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

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

Kasper Buntinx
Schrandere sifaka
kasperbuntinx@scoutswilsele.be
0478/60.40.13
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Ons mag je ‘t vragen
Kawellenleiding
kawellenleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

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

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

Jojoleiding
jojoleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

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

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

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

Igor Verbruggen
Pientere schoenbekooievaar
igorverbruggen@scoutswilsele.be
0468/12.95.44
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Ons mag je ‘t vragen
Giverleiding
giverleiding@scoutswilsele.be

David Heremans
Guitige sifaka
davidheremans@scoutswilsele.be
0489/55.02.44

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

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

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

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

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

Jinleiding
jinleiding@scoutswilsele.be

Hanne Deckers
Zorgzame antilope
hannedeckers@scoutswilsele.be
0495/69.07.30

Lieselot Dequidt
Dartele patrijs
lieselotdequidt@scoutswilsele.be
0491/24.56.13

Annelies Somers
Hulpvaardige secretarisvogel
Anneliessomers@scoutswilsele.be
0471/64.68.82

Quinten Wouters
Vindingrijke hond
quintenwouters@scoutswilsele.be
0470/51.54.05



Baloe-redactie: Lieselot Dequidt - lieselotdequidt@scoutswilsele.be

Zet je in beweging
Kalender 2019 - 2020

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

Nachtcontroletocht

Jinquiz

Wijnavond

Spaghettifestijn

Groepsuitstap + terrasavond

Jinfuif

Startdag 2020

Zaterdag 15 februari 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Zaterdag 18 april 2020

Zondag 26 april 2020

Zaterdag 9 mei 2020

Vrijdag 15 mei 2020

Zaterdag 19 september 2020

Data kampen 2020 :
- Kapoenen: 4 tem 10 juli 2020 in Mol
- Kawellen: 12 tem 18 juli 2020 in Mol
- Jojo’s: 2 tem 12 juli 2020 in Chassepiere
- Givers: fietskamp van 15 tem 26 juli 2020 in Chassepiere
- Jin: Juli in Polen


