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Beste scout,

Wat een speciaal jaar was het! Ondanks de wisselende regels, kleine groepjes, 
mondmaskers, handgels, afstand houden, online spellen... was het een superleuk 
jaar! De creatieviteit van de leiding werd op de proef gesteld maar hier kwamen 
heel originele vergaderingen uit, in het echt en online. Nu komen nog de laatste 5 
vergaderingen eraan voor de kampen.  

En jaja zoals je leest is het dan al kamp! Hoe de kampen er gaan uit zien, is nog 
niet volledig duidelijk (afhankelijk van de coronamaatregelen) maar wij weten dat 
het hoe dan ook weer een top-kamp wordt. 

Maar op 1 mei 2021 is onze scouts 100 jaar. Dit jaar zal er geen groot volksfeest 
zijn. Maar wie weet, kunnen we volgend jaar het grootste dorpsfeest ooit organise-
ren. We kijken er al naar uit!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Kobe, Lars, Cato, Pieter en Wout.
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Veilig spelen
Wij trappen volgende week zondag het scoutsjaar weer op gang, woehoe dat is 
fijn (rijmpje). Hierbij zijn nieuwe maatregelen gekomen die we hieronder toelich-
ten.
 
Nieuwe maatregelen:

• Kapoenen en Kawellen (-12 jaar). Hierbij verkleint de bubbel naar 10 leden 
per groep en wordt er voornamelijk in de buitenlucht gespeeld. Een mond-
masker is niet verplicht bij de leden.

• Jojo’s, Givers en Jin (+12 jaar). Ook hier mogen er ‘echte’ vergaderigen 
georganiseerd worden, echter ook maar met maximum 10 leden per groep. 
Alle activiteiten moeten buiten doorgaan en een mondmasker is verplicht. Wij 
proberen fysieke contactspelen voor deze groepen te vermijden.

 
• Groepen mogen op hetzelfde terrein spelen zolang er geen menging van 

groepen of leiding plaatsvindt. Openingen gebeuren dus gecontroleerd en 
apart. Kinderen mogen slechts 1 vrijetijdsbesteding per week kiezen, hier 
dient rekening mee gehouden te worden. Geen voetbal en scouts bijvoor-
beeld in dezelfde week.

 
• Vergaderingen gaan zoals gewoonlijk door van 14u-17u(30) maar er word 

gewerkt met een inschrijvingsformulier. De Pastorij en Bleydenberg zijn weer 
beschikbaar maar ook het Hagelandpleintje, het Martinusveld en overi-
ge pleintjes in het Wilselse worden gebruikt als strijdtoneel (zie volgende         
pagina).

Concreet verwachten we dat je je kind aan de hand van een inschrijvingsformulier 
inschrijft voor een bepaalde vergadering (zie spreadsheet online). Je opent dit 
document, klikt naar de juiste tak en zorgt ervoor dat je je kind op de juiste plek 
telkens inschrijft. Elk kind kan komen, er is plek voor iedereen. Iedere vrijdag voor 
een vergadering sturen wij per tak een mailtje naar jullie met de concrete defini-
tieve indeling. Je inschrijven is één ding, bevestiging krijgen is sluitend. Dit zorgt 
ervoor dat jullie als ouder goed op de hoogte zijn en dat wij als leiding zijnde ons 
goed kunnen organiseren en groepjes eventueel kunnen samenvoegen. Dit vergt 
veel inspanningsvermogen en flexibiliteit, maar samen kunnen wij dit!
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Veilig spelen
Er  zijn 6 locaties (zie foto’s + kaartje) waar je scoutsvergadering kan doorgaan. Dit 
staat telkens in de mail vermeld waar je moet zijn.

1. Scoutslokalen
2. Hagelandpark
3. Bleydenberg
4. Pastorij
5. Sint-Martinusveld
6. René Verbeeckplein
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Veilig spelen
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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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ZEEPDAG

         
3 )  G E N I E T  V A N  T O P S E R V I C E  

 

Z E E P  Z E E P  Z E E P
M A A R  H O E ?

D I M  J I N  S T E L T  V O O R

Breng alles binnen �

Breng alles binnen �

Breng alles binnen �

 

 

 

V O O R  M E E R  I N F O :
W W W . S C O U T S W I L S E L E . B E / D I M J I N

S P E C I A L E K E  
V O O R  O N Z E
 A B O N N E E S

1 )  K I E S  E E N  T I J D S L O T          
 

 

         
2 )  K O M  N A A R  H E T  S C O U T S T E R R E I N  
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ash

carwash
carwash
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Kapoenen
Zondag 11/04: Zombievergadering
Zombies, is jullie leiding in zombies veranderd, of worden jullie zombies? Ik wist 
niet eens dat die nog bestonden, één ding weet ik zeker ik wil toch liever een 
mens blijven. Als we mensen willen blijven moeten we denk ik wel samenwer-
ken om die ramp te voorkomen. Hopelijk komt dat allemaal goed, we zien jullie 
zondag!

Zondag 18/04: Wieltjesvergadering 
Jullie lezen het goed, wieltjesvergadering, zalig dus. Kom met jullie favoriete step, 
fiets, skateboard, alles wat je kan bedenken en we gaan vanalles doen, opdrach-
ten, parcours, maar we willen nog niet te veel prijsgeven. Kom met je voertuig 
naar je pleintje (vermeld in de mail) en we zien jullie dan.

Zondag 25/04: Karaokevergadering
We willen heel graag een feestje bouwen samen met jullie, maar we ontbreken 
een belangrijk stukje daarvoor, niet alleen is er geen muziek, maar er is GEEN 
TEKST :o, hoe kunnen we dan meezingen???? Dat moeten wij als groep samen 
uitzoeken en zo snel mogelijk oplossen zodat we hopelijk nog een topfeestje kun-
nen hebben. Wij kijken er al naar uit en tot zondag:)

Zondag 02/05: Proefjesvergadering
Proefjes? Wat bedoelt jullie leiding daar toch mee? Vandaag gaan we als ech-
te wetenschappers te werk en testen we vanalles uit. Als wetenschapper is het 
belangrijk dat je goed kan ruiken, proeven, zien, voelen, horen en dit testen we 
vandaag allemaal uit. Wat ook zeer belangrijk is, is dat je juist bent gekleed dus 
vergeet je witte jas zeker niet, handschoenen en veiligheidsbrillen zijn extra, maar 
ook absoluut toegelaten. Tot dan!
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Kapoenen
Zondag 09/05: Vetzakkenvergadering
Wat is de scouts zonder eens goed vuil te worden, de eerste vetzakkenvergadering 
van het jaar eindelijk. Doe allemaal je kleren aan die vuil mogen worden, want we 
gaan goe ravotten! We zien jullie zondag en wees er klaar voor!

Zaterdag 15/05: 100 jaar vergadering
100 jaar, het zal feest zijn! En dat wordt het ook, deze zaterdag is het de allerlaatste 
vergadering van dit jaar, maar niet getreurd lieve kapoenen want we eindigen met 
een feest van de scouts. Onze scouts wordt dit jaar 100 en wilde dit graag vieren 
met ons allemaal, dus doe je feesthoedjes al maar aan, want wij staan klaar om te 
feesten! Verdere info volgt nog

Dit was de laatste baloe van het jaar :(, maar wij kijken super hard uit naar het kamp 
en hopen jullie daar allemaal te zien! 

Heel veel luchtkusjes xxx
De leiding
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Kawel len
Dag Liefste kawellen, het is al weer de laatste baloe van het jaar. Dat betekent dat 
het kamp eraan komt, het tofste moment van het jaar. Wij hebben er al heel veel zin 
in, willen jullie in de google form die via mail verstuurd is aangeven of je meegaat, 
zo hebben we een idee van hoeveel kawellen er mee gaan. Maar eerst hebben we 
natuurlijk nog een aantal zotte en leuke vergaderingen voor jullie in petto, lees het 
hier!!

Zondag 18 april: 14u-17u circusvergadering
Circus Martinus trekt corona proof door het land en wilt zijn crew wat verjongen. 
De circusdirecteur dacht natuurlijk meteen aan jullie om de grootste en meest epi-
sche show ooit in elkaar te steken. Vuurspuwers, acrobaten en leeuwentemmers 
de show heeft het allemaal. Kom allemaal in jullie beste circusoutfit naar de juiste 
locatie!

Zondag 25 april: 14u-17u cluedo 
Heel wilsele is in shock!! Er is namelijk een moord gebeurd. We hebben jullie hulp 
nodig om de moordenaar te ontmaskeren?! Is het Rosa roodhart met een dolk 
of toch professor Pimpel met zijn jachtgeweer. Stel jullie speurneuzen maar op 
scherp!!!  

Zondag 2 mei: 14u-17u Robbe is (bijna) jarig 
Morgen is het zover! Robbe wordt 19 jaar! En dat wilt hij graag vieren met jullie er-
bij! Hopelijk zijn jullie er allemaal bij om van deze dag een spetterende verjaardag 
te maken. 



Baloe april - mei 2021  -  Kawellen

Kawel len
Zondag 9 mei: 14u-17u asterix en obelix (op de olympische spelen) 
De Romeinen dagen de galliërs uit tot spelen op leven en dood. Wie de meeste 
disciplines op de spelen wint krijgt het beloofde land. Kunnen de galliërs winnen 
zonder hun geheime toverdrank of zullen ze toch de hulp van panoramix moeten 
inschakelen. Op 9 mei vinden de romeinse spelen plaats op het slagveld in Wilse-
le, enkel op de voorwaarden dat jullie de galliërs vertegenwoordigen verkleed als 
Asterix en Obelix.

Zondag 16 mei: 13u-18u laatste vergadering: uitstap
Als afsluiter van dit scoutsjaar gaan we een super toffe uitstap maken! Naar waar 
we gaan blijft nog een verrassing. Verdere info over waar jullie verwacht worden 
volgt nog. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, want na vandaag zien we jullie pas 
terug op kamp! 

Voila, dit was het alweer, alle vergaderingen van dit jaar zitten erop. We willen jullie 
allemaal heel hard bedanken voor het fijne jaar. Ondanks de corona maatregelen 
hebben we toch nog elke zondag kunnen blijven samen spelen en plezier maken, 
tot op het kamp liefste kawellen!!

Groetjes en dikke kussen, 
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Jo jo ’s
Yojojo jojo’s! Dit is spijtig genoeg de laatste baloe van het jaar. Het was een heel 
speciaal jaar, maar gelukkig wel met scouts (inclusief een break). Wij, de leiding, 
hebben er ondanks de omstandigheden toch al enorm van genoten. Jullie hopelijk 
ook. De laatste vergaderingen gaan nog meer episch worden dan de vorige. Wij 
hebben ook al super veel zin in kamp en hopelijk komen jullie allemaal mee! Som-
mige gekende regeltjes blijven belangrijk:

 -Schrijf je tijdig (voor vrijdagavond de week van de vergadering) in!
 -Check je mails goed om te weten waar je vergadering plaats vindt. 
 -Draag een mondmasker gedurende heel de vergadering (ook al als je   
 vooraf wacht op de leiding). 
 -Als je wil drinken tijdens de vergadering, neem je een drinkbus met water  
 mee.
 -Kom met de fiets.
 -Draag een korte broek als de temperatuur boven het nulpunt ligt. 

Zondag 18 april
Zondag 18 april van 14u tot 17u30 gaan we ons van onze goede kant laten zien 
en gaan we zwerfvuil ruimen (zwerfvuilactie). Het is belangrijk dat jullie met veel 
komen om zo veel mogelijk vuil te ruimen en een cent te verdienen voor op kamp. 
We gaan natuurlijk geen drie uur en half vuil ruimen, dus we combineren dit met 
een authentieke laddercompetitie.  

Zondag 25 april
Vandaag, zondag 25 april, is het wieltjesvergadering van 14u tot 17u30. Kom met je 
meest originele transportmiddel met wielen en zonder elektriciteit. Een fiets, step, 
skateboard, skeelers, rolschaatsen, enzovoort … alles kan (buiten met elektriciteit 
of brandstof)! Draag liefst een helm en eventueel knie- en elleboogbescherming.  

Zondag 2 mei
Van 9u tot 11u30 (!!!) is het vandaag, zondag 2 mei, ontbijt/brunch-vergadering, 
joepie smullen!!! We gaan buiten en op afstand samen gezellig ontbijten/brunchen. 
Eet dus nog niet te veel, want je gaat nog veel lekkers krijgen. Wat we precies gaan 
eten is nog een verrassing dus kom naar de vergadering om het te ontdekken en 
te smullen. 
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Jo jo ’s
Zondag 9 mei
Op zondag 9 mei is het een speciale vergadering. Hierover wordt verder gecom-
municeerd via mail. We gaan op daguitstap/dropping ter vervanging van terras-
avond. We willen het zo hard mogelijk doen lijken op de normale afsluitende acti-
viteit (! er komt er nu wel nog één), dus op het einde van de trip krijgen jullie een 
lekkere maaltijd: woudloperskeuken. Dus jullie moeten GEEN lunchpakket meene-
men. Neem voor deze leuke dag 5 euro mee.

Zondag 16 mei
Vandaag, zondag 9 mei, is het K2 zoekt K3 vergadering van 14u tot 17u30. Jullie 
weten allemaal dat K3 binnenkort terug op zoek gaan naar een derde lid. Maar laat 
je niet vangen; het gaat hier niet per se over K3 de muziekgroep. Vandaag mag je 
je verkleden in iets met een K. Enkele mogelijkheden zijn: kip, koning(in), kreeft…
maar je hebt alle vrijheid om creatief uit de hoek te komen. Wat we precies gaan 
doen, is nog een verrassing.

Veel kussen, knuffels, high-fives en boksen, 

Jullie leiding. 



Baloe april - mei 2021  -  Givers

G ivers
Gegroet allerliefste givers,
Amai de tijd vliegt voorbij! Zo zijn we alweer beland aan de allerlaatste Baloe van 
dit toch wel speciale giverjaar. We maken er nog paar knotsgekke vergaderingen 
van, en dan is het voor even afscheid nemen tot het kamp. Wij kijken er alvast héél 
hard naar uit!!!

Zondag 18 april (14u-17u30)
Na deze vergadering zal Wilsele er weer spik en span uitzien, want vandaag heb-
ben wij een opruimactie georganiseerd!! Hiermee helpen we niet alleen de natuur, 
maar verdienen we ook nog wat centjes om er een geweldig kamp van te kunnen 
maken. Twee vliegen in één klap! Kom massaal af om mee afval te rapen is dus 
de boodschap! 

Zondag 25 april (14u-17u30) 
Vandaag is het vijfentwintig-april-vergadering, joepieee!!! Kom om 14u naar de af-
gesproken locatie om meer te weten te komen wat we juist gaan doen. 

Zondag 2 mei (14u-17u30)
Wat we vandaag voor jullie in petto hebben is een even grote verassing als vorige 
week. Vandaag is het namelijk twee-mei-vergadering!! Hopelijk is iedereen van de 
partij, want het wordt GE-WEL-DIG LEUK!!!

Zaterdag 8 mei (19u30-22u)
Vandaag is het de laatste avondvergadering van het jaar! Jullie worden om 19u30 
verwacht op de toegewezen locatie en mogen om 22u terug naar huis sluipen.

Zondag 16 mei 
Helaas pindakaas, de laatste vergadering van het jaar… Wij zijn alvast klaar om 
er voor de laatste keer een goei lap op te geven! Vandaag is niet zomaar een 
vergadering, vandaag is het FEEST WOEHOEE! Onze scouts bestaat dit jaar 100 
jaar en dat zullen we niet ongezien laten voorbij gaan. Om dit uitgebreid te kunnen 
vieren, maken we er een daguitstap van! Hou deze dag dus zeker volledig vrij in je 
agenda  Meer informatie volgt nog!
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G ivers
Dit was het dan weer voor dit jaar. Wij vonden het alvast super leuk dit jaar en kun-
nen niet wachten om dit gevoel door te trekken naar het kamp waar we eindelijk 
nog eens allemaal samen kunnen ravotten!
Veel vriendschap en liefde,
jullie leiding x 
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J in
Zaterdag 17/04: Zeepdag 
Schrobben, boenen, vegen tot het blinkt! Vandaag is het handen uit de mouwen en 
alles weer proper maken wat er ons voorgeschoteld wordt! We spreken om 8u30 af 
op de lokalen. Neem een emmer, spons, ramenaftrekkerke en eventueel plas-
tieken handschoenen mee. 

Zaterdag 24/04: Blij weerzien met Luc - vergadering:
We waren even van Kobe af, maar helaas hangen we er nog eens aan om met die 
wijsneus te praten. Normaal was het vanavond ook bubbelquiz. Pak daarom ook 
een glaasje cava of een ander bubbelend drankje erbij en quizzen maar!! Bij goed 
weer kunnen we voor wie wilt zondag ook nog iets plezierigs doen, maar dat zullen 
we verder bespreken via de chat! 

2/05: Douane-game 
Om alle narcotica naar Slowakije te krijgen, moeten we natuurlijk de douane en 
grenscontroles te slim afzijn! Daarom gaan we al eens een voorbereiding doen om 
te zien wie de beste smokkelaar is! Kom om 14u met de fiets naar de lokalen. 
Van daaruit vertrekken we op pad. 
 
8/05: TT-vergadering 
Weer een avondvergadering die je niet snel zal vergeten! We spreken af om 19u30 
op de lokalen en het zal tot 23u duren. Wat we allemaal in petto hebben zullen we 
dan wel zien! 
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J in
16/05: Terrasavond / Vergadering 
Voor deze vergadering is er nog veel onzekerheid. Als we een terrasavond mogen 
organiseren, doen we dit samen met de VZW. Zo niet hebben we gewoon vergade-
ring van 14u tot 17u30 en doen we nog een super vette afsluiter van het scoutsjaar! 
Meer info volgt dus zeker! 

Dit was hem dan! Binnenkort staan de eerste examens voor de deur… Geef er een 
lap op zodat we jullie aces kunnen vieren op het megavette supercoole überdope 
kei neige kamp!! SEE YOU LATER AND PEEEAACCEEE everybody!!!!! WE <3 
you guys and girls xxxxx



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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Ons mag je ‘t vragen



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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Ons mag je ‘t vragen
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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Ons mag je ‘t vragen
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



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: 5-7 dagen tussen 1 en 10 juli 2021*
- Kawellen: 5- 7 dagen tussen 5 en 20 juli 2021*
- Jojo’s: van 1 tot 11 juli 2021
- Givers: indien fietskamp van 14 tot 25 juli 2021* anders vanaf 15 juli 
tot 25 juli 2021
- Jin: van 3 tot 23 juli 2021
* afhankelijk van corona-maatregelen

Zaterdag 15 mei 2021

Zaterdag 15 mei 2021

Zaterdag 14 augustus 2021

Zaterdag 18 september 2021


