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Beste scout,

We hebben het jaar alvast stevig ingezet! Tijdens de startdag konden we iedereen 
naar zijn volgende tak hoog overgooien. Waarna we in de avond gezellig samen-
zaten en een lekkere woudloperskeuken aten. 

Eén week later, supporterden we met zijn allen een heel weekend lang voor de 
Belgen (of sommigen voor de Hollanders). Nog nooit hadden we zo’n groot feest 
van allemaal verschillende nationaliteiten samen op ons scoutsterrein. En dan 
was er nog de Sint-Maartensviering! De draak maakte het dorp weer onveilig en 
het vuur zorgde ervoor dat iedereen het warm genoeg had. 

Voor de eerste vergadering in deze baloe verwelkomen we weer de Sint, die hele-
maal uit Spanje gevaren komt om ons een bezoek te brengen. 

Nu de dagen korten worden, komen ook voor velen de examenperiode dichtbij. 
Een leuke scoutsvergadering kan even zorgen voor die goede break om daarna 
weer volledig geconcentreerd te kunnen studeren. 

Corona blijft roet in het eten gooien, maar we blijven op elke veilige manier Scou-
ting aanbieden!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Anton, Lars, Kobe, Pieter en Wout.
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Kapoenen
Dag allerliefste Kapoentjesss! Hier is de 2de baloe! We hebben al heel wat leuke 
vergaderingen achter de rug, maar we kijken allemaal heel hard uit naar de 
komende vergaderingen. Kom allemaal zo veel mogelijk naar de vergaderingen 
want het beloofd een heel leuke tijd te worden! Ook willen we even vermelden dat 
jullie altijd in thema mogen verkleden dat maakt het extra leuk.

Zondag 5 december: 14u-16u Sintvergadering     
Hij komt, hij komt, die lieve goede sint… Joepie, de sint is in het land! Trek alle-
maal jullie beste sint- of pietkleren aan een maak alvast een mooie tekening of 
brief. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest het afgelopen jaar. Dan kunnen 
jullie smullen van lekker snoepgoed. Tot dan!

Zondag 12 december: 14u-17u Prehistorie
We gaan enkele duizenden jaren terug in de tijd. Naar de tijd van de dinosaurus-
sen, de oermensen en de mammoeten. Verkleed je alvast in een dinosaurus of 
holbewoner en dan nemen we samen de teletijdmachine naar het jaar 10.500 v.C. 
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, tot zondag!

Vrijdag 17 december: 17u-20u Kerstetentje 
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas… We vieren 
Kerstmis op de scouts! Samen smullen we van een heerlijk kerstmenu en natuur-
lijk worden er ook cadeautjes geopend. Neem allemaal een genderneutraalca-
deautje mee (max. prijs is 5 euro). Duik zeker ook eens je kleerkast in en verkleed 
je in iets dat begint met de eerste letter van je naam. Tot vrijdag!

Zaterdag 8 januari: 13u-15u Driekoningen  
Hopelijk zijn jullie stembanden al goed opgewarmd, we gaan namelijk heel veel 
zingen deze vergadering. We gaan bij mensen aan de voordeur driekoningen 
zingen. We hopen dus op zoveel mogelijk zingende kapoenen. Verkleed je alvast 
als een echte koning of koningin. Tot dan!

Zaterdag 15 januari: 18u30-20u30 Sluipspel
“Sssst, stil!” Vanavond spelen we een sluipspel. Haal de beste spion in jezelf naar 
boven, want jullie mogen natuurlijk niet te veel opvallen. Tot zaterdag! 
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Kapoenen
Zaterdag 22 januari: 18u30-20u30  Casino + Karaoke
Viva Las Casinos de Santo Martino! Vanavond gaan we naar het casino! Doe alle-
maal jullie mooiste kleren aan en kom naar het casino van Santo Martino! We zien 
jullie dan!

Zaterdag 29 januari: 18u30-20u30 Party
WAAR ZIJN DIE HANDJEEEEEEEEEEEEES!!!!!!!! Woehoeeeeeeeee! Vandaag 
houden we de aller leukste fuif van Wilsele! Zorg dat je er zeker bij bent want dit wil 
je niet missen! Kom in je coolste feestkleren en maken er samen een onvergetelijke 
fuif van! We zien jullie dan!

Zondag 06/02: Geen vergadering
Oef, we hebben eindelijk gedaan met onze examens. Vandaag is er geen vergade-
ring want wij gaan even een weekje vakantie nemen na het studeren. We zien jullie 
graag volgende week terug!

Zondag 13/02: 9u - 12u Sprookjesbrunch 
Er was eens een scouts die een ongelooflijk lekkere brunch had voorbereid. Hun 
leden vonden het heerlijk en leefden nog lang en gelukkig. Wie zien jullie graag 
verkleed in jullie favoriete sprookje! Tot dan!

Zondag 20/02: 14u-17u Politievergadering 
Waar krijg je een medaille opgespeld. Bij de politie! Mensen juichen je toe, ieder-
een is een held. Bij de politie! Vandaag gaan we zien wie goed of slecht is. Kom in 
jullie mooist politie of dieven outfit naar de lokalen! Tot dan!

Voila, dit was de baloe. We zien jullie op de vergaderingen!
Dikke kus xxxxxxxxxx
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Herten
Zondag 5 december – 14u tot 16u: sinterklaas!
Sinterklaas is eigenlijk 6 december, maar hij maakt graag een uitzondering om alle 
flinke hertjes een bezoek te brengen tijdens onze vergadering! Verkleed je als de 
coolste roetpiet of als imitatie-sint en doe alsof je een heel jaar heel braaf geweest 
bent… ;-) 

Zondag 12 december – 14u tot 17u: vrouwenvergadering 
Een mannenvergadering hebben we al achter de rug, nu is het tijd om ons vrouwe-
lijkste kantje naar boven te halen. Trek je mooiste kleed of rok aan, borstel je haren 
en kom bewijzen hoe stoer en cool vrouwen zijn. 

Vrijdag 17 december – 18u30 tot 20u30: kerstetentje 
We zijn de kerstman wat voor, maar dat vindt hij vast niet erg. Vanavond smullen 
we samen van een heerlijk kerstmaal en verwennen we elkaar met originele ca-
deautjes. Let op! Een cadeautje mag maximum €5 kosten, zo heeft iedereen iets 
van ongeveer dezelfde prijs 
Neem €3,5 mee zodat wij dat kunnen omtoveren in een heerlijke maaltijd.

Zondag 26 december – geen vergadering
Vandaag is het de tweede kerstdag! Joepie, ovenhapjes eteeeuuun!! Dat is wat 
jullie leiding alleszins gaan doen, en dus kunnen we jammergenoeg geen vergade-
ring doen vandaag. We zien jullie graag volgende week!

Zaterdag 8 januari – 13u tot 15u: driekoningen
Vanavond trekken we het dorp in om aan elk huis te gaan zingen om driekoningen 
te vieren! Het is heel belangrijk dat je je zo goed mogelijk verkleed, en dan krijgen 
we waarschijnlijk heeeeel veeeel snoepjes 

Zaterdag 15 januari – 18u30 tot 20u30: filmavond
Nudat het echt heel koud begint te worden kruipen we lekker dicht tegen elkaar 
aan om gezellig een filmpje te kijken. Verkleed je in je favoriete filmpersonage en 
misschien kiezen we jouw film er wel uit om te kijken!  
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Herten
Zaterdag 22 januari - 18u30 tot 20u30: casinoavond 
Trek je mooiste kleren aan want vanavond toveren we de lokalen om in de chi-
queste casino die je ooit gaat zien! Als je een gezelschapspel hebt dat je graag wil 
spelen, neem het zeker mee! 

Zaterdag 29 januari - 18u30 tot 20u30: talentenjacht
Vandaag is jullie kans om de artiest in jullie naar boven te halen. We gaan een hele 
avond acts opvoeren voor elkaar, dus bereid je goed voor want de beste act krijgt 
een beloning! 

Zondag 6 februari – geen vergadering
Jullie leiding heeft net heel moeilijke, vermoeiende examens achter de rug en rust 
graag een weekje uit. Daarom is het vandaag geen vergadering. 

Zondag 13 februari – 14u tot 17u: valentijnvergadering
Neem een vriendje, vriendinnetje, neefje, nichtje, oma, opa, kat of hond mee naar 
deze vergadering want vandaag vieren we valentijn, het feest van de liefde! Doe je 
mooiste kleren aan, en wie weet heb je op het einde van de vergadering wel een 
liefje………. ;-) 

Zondag 20 februari - 14u tot 17u: highland games
Zoek een schotse rok, breng je doedelzak mee en trek je botinnen aan, vandaag 
doen we highland games! Tegen het einde van de vergadering zijn we allemaal 
volwaardige Schotten.

Voila, dat was het weer voor deze baloe! We gaan er weer een heel leuke periode 
van maken, hopelijk met niet al te veel coronaronarona die ons lastigvalt…
Knuffels!!<3
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Hazen
Dag Hazen!
Onze niet zo goede vriend Corona is helaas weer volop aan het langsgaan bij ie-
dereen. Daarom vragen we jullie om altijd een mondmasker mee te nemen, zeker 
tijdens de avondvergaderingen of andere vergaderingen die binnen doorgaan. Ge-
lukkig komt Sinterklaas binnenkort langs en daarna kunnen we Kerstmis en Nieuw-
jaar vieren! Voor jullie leiding betekent dit helaas dat de examens eraan komen. 
Maar niet getreurd, we gaan gewoon verder met avondvergaderingen. Hieronder 
vinden jullie wat we voor de komende maanden hebben gepland. Wij hebben er 
alvast heel veel zin in!

Zondag 5 december: 14u-16u Sinterklaas
Jaja het is weer zover, de stoomboot uit Spanje is eindelijk aangekomen en van-
daag komt de Sint speciaal voor jullie langs op onze lokalen! Hopelijk zijn jullie 
allemaal braaf geweest, en hebben jullie veel zin om wat lekkers te verdienen. 
Opgelet: vandaag mogen jullie al om 16u naar huis.

Zondag 12 december: 14u-17u Knutselvergadering
Vandaag halen we de creatieveling in ieder van ons naar boven op deze super leu-
ke knutselvergadering! Wij voorzien wat knutselmateriaal, maar jullie mogen zeker 
ook spullen meenemen, zoals lege wc-rolletjes of leuk papier. Vergeet zeker ook je 
creativiteit en goed humeur niet :)).

Zaterdag 18 december: 18u30-20u30 Kerstetentje
Het is bijna Kerstmis en dat gaan we eens goed vieren met z’n allen! We hebben 
voor jullie een overheerlijke kerstmaaltijd voorbereid. Kom daarom met een lege 
maag naar de lokalen en neem 4 euro mee voor het kerstdiner. Trek ook zeker je 
chicste kerstoutfit aan. Wie kerstmis zegt, zegt natuurlijk ook cadeautjes. Breng 
een leuk cadeautje ter waarde van max 5 euro mee iets zelfgemaakt mag zeker 
ook!).

26 december en 2 januari: GEEN vergadering
Wij gaan er twee weekjes tussenuit om goed voor onze examens te studeren en we 
zien jullie terug na de kerstvakantie!
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Hazen
Zaterdag 8 januari: 13u-15u Driekoningen zingen
Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed. M’nen ouwe is verslete,
ons moeder mag ‘t nie weten. Ons vaoder heeft het geld op de rooster geteld. 
Leer het maar allemaal van buiten, want vandaag gaan we samen met de herten 
en kapoenen deur aan deur Driekoningen zingen. Dit doen we ten voordele van 
ons kamp in de zomer. Kom allemaal verkleed als één van de drie koningen naar 
de lokalen, dan trekken we van daaruit het dorp in.

Zaterdag 15 januari: 18u30-20u30 Gezelschapsspelletjesvergadering
Monopolie, Levensweg, Stratego, Rummikub, 4 op een rij,... Neem je leukste ge-
zelschapsspel mee naar de lokalen en neem het op tegen elkaar in deze super fijne 
gezelschapsspelletjesvergadering.

Zaterdag 22 januari: 18u30-20u30 Filmavond
Vandaag opent Cinema Sint-Maarten Wilsele zijn deuren voor jullie. Ik heb van ho-
ren zeggen da ze daar de beste films van heel het land draaien, dus dit wil je echt 
niet missen! Doe comfortabele kleren aan en dan ploffen we samen in de zetels. 
Een dekentje voor extra gezelligheid is zeker welkom!

Zaterdag 29 januari: 18u30-20u30 HandenindeluchtvoorhetPYJAMAFUIFJE-
vergadering
Ja hoor, dat heb je goed gelezen: vandaag amuseren we ons rot op onze epische 
PYJAMAFUIF. Doe je mooiste pyjama aan en dan fuiven we samen het scoutsdak 
eraf! Lekkere drankjes en snacks zijn uiteraard van de partij. 

6 februari: GEEN vergadering
Jullie leiding neemt een weekje verlof na de examens.

Zondag 13 februari: 14u-17u Het Grote Valentijnsspel
Valentijn staat voor de deur en daarom spelen we deze eerste zondagvergadering 
van 2022 Het Grote Valentijnsspel. Kom allemaal in je meest romantische, roos-ro-
de outfit naar de lokalen om de dag van de liefde te vieren.
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Hazen
Zondag 20 februari: 9u-12u Brunch
Vandaag gaan we gezellig samen brunchen. Neem dus allemaal iets origineel mee 
zoals eieren, spek, melk en bloem voor pannenkoeken, fruit, chocomelk/fruitsap, 
… . We maken er samen een superdeluxe brunch van.

Ziezo, dat was het dan weer voor deze baloe. Wij vonden het héééééél leuk en we 
kijken alvast uit naar de volgende!

Groetjes en dikke kus
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Jo jo ’s
Buongiorno aller leukste en knapste jojo’s! We zijn al bij de tweede baloe van het 
jaar geraakt, amai tijd vliegt als je je amuseert. We hebben het scoutsjaar al stevig 
ingezet en het wordt er nog enkel beter op. De dagen worden misschien korter en 
kouder, maar zeker niet minder leuk. Zoals altijd spreken we af op de lokalen en 
vergeet zeker niet je scoutshemd, korte broek en stalen ros op de vergaderingen, 
we gaan er de komende weken onvergetelijke scoutsvergaderingen van maken!! 

Zondag 5 december: 16u-17u Sinterklaas
Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest en hebben jullie niet te veel fratsen uitge-
haald, want onze enige echte Goedheiligman komt weer langs bij scouts Wilsele! 
Omdat dienen ouwe mens van zo ver moet komen, gaan we onze stembanden 
alvast smeren en ons haar extra goed leggen om hem te ontvangen. Iedereen ko-
men, want misschien krijg je wel een lekkernij van de Sint… 

Vrijdag 10 december: 19u30-21u30 CR7-quiz
Omdat jullie leiding al hard aan het studeren is omdat het binnekort examens zijn, 
zullen het vanaf nu avondvergaderingen zijn. Maakt niet uit want hoe later op de 
avond, hoe gezelliger het altijd wordt. Vandaag gaan we een kei spannende quiz 
doen, waar jullie die hersens en ook andere talenten goed gaan kunnen gebruiken. 
Als het thema ‘CR7’ nog niet meteen duidelijk is, zal dat wel blijken naarmate de 
quiz zich vordert…tot dan!

Zaterdag 18 december: 19u30-21u30 Kerstetentje
Staan Lander en Kobe nu in het jojolokaal te zoenen onder een maretak? Dat 
kan maar één ding betekenen, het is kerstmis! De kerstperiode is er een waar we 
vrienden en familie terug zien en samen lekker eten. Aangezien de jojo’s één grote 
familie zijn, gaan ook wij chique tafelen. Doe allemaal een gezellige kerstoutfit aan 
en vergeet geen 4 euro mee te nemen voor het gastronomisch kerstdiner en een 
cadeautje ter waarde van 3 euro om onder de boom te leggen. Wij kijken er al naar 
uit!

Weekend 24-26 december en 31 december-2 januari : GEEN VERGADERING
Dit weekend is het jammer genoeg geen vergadering aangezien de leiding druk 
bezig is met kussen uitdelen aan de bomma’s en bompa’s op familiefeest. Aan 
iedereeen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst! <3
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Jo jo ’s
Vrijdag 7 januari:19u30-21u30 Into-The-Dark-Vergadering
Wist je dat sommige dieren in het donker kunnen zien? Zou het niet graaf zijn 
moesten mensen dat ook kunnen? Gelukkig hebben wij handige dingen zoals: de 
zaklamp, straatverlichting, kampvuur… Deze vergadering draait helemaal rond 
spelletjes in het donker en hoe we dit kunnen overwinnen! Het belooft heel gezellig 
te worden, dus allemaal zeker komen!

Vrijdag 14 januari: 19u30-21u30 Filmavond 
Wat doe jij het liefst op een vrijdagavond na een zware schooldag? Een leuke FILM 
kijken en veel chips boefen uiteraard. Dat doen we vanavond, doe allemaal com-
fortabele kleren aan (onesie of fleecedekentje is ten zeerste aangeraden) want we 
gaan er een ultrachille avond van maken. Kijken jullie liever een cheezy romcom 
met Hugh Grant of eerder een spannende actiefilm van Marvel? Vanavond kan het 
allemaal, iedereen welkom in cinema Wilsele!

Vrijdag 21 januari: 19u30-21u30 Casino Wilsele
Er zitten hier ongetwijfeld enkele jojo’s met zware schulden die elke maand op-
stapelen, geen nood want vanavond kan je een fortuin maken in het casino van 
Wilsele! Roulette, poker, black jack… we voorzien het allemaal. Kom allemaal ver-
toeven in jullie chiqueste outfit om mee te genieten van een gezellige avond met 
gezelschapspelletjes en een hapje en drankje. Tot dan!

Vrijdag 28 januari: 19u30-21u30 Het Grote Kolonisten van Wilsele-spel
Strategisch handelen en een sterk business plan zijn de troeven van vanavond. 
Jullie kennen ongetwijfeld allemaal de inspiratie voor vanavond: Kolonisten van 
Catan, als dat niet zo is, geen probleem vanavond leer je het allemaal kennen. We 
gaan een mega leuk spel spelen dus vergeet zeker allemaal jullie fiets niet, we zien 
jullie op de lokalen!

Zondag 6 februari: GEEN VERGADERING
Aangezien jullie leiding de laatste weken zwaar heeft afgezien van de examens, 
gaat de jojoleiding deze week lekker genieten op de Caraïbische eilanden. Tot 
volgende week y’all!
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Jo jo ’s
Zondag 13 februari 14u-17u30: Schaatsen 
OMG yes eindelijk terug een lange zondagvergadering! Hier hebben we nu is op 
zitten wachten se. We vliegen er direct in met een toffe namiddag schaatsen. Kom 
dus allemaal met de fiets, handschoenen en 5 euro voor de schaatsbaan. Wie gaat 
er het meeste vallen, Kasper of Pieter? Ik gok op Kasper… We spreken af op de 
lokalen, tot dan!

Zaterdag 19 februari: Nachtcontroletocht
Haal die botinnen en warme kleren al maar uit de kast want het is nachtcontrole-
tocht! Dit legendarisch scoutsevenement is elk jaar keer op keer puur genieten, en 
dit jaar zal het nog beter worden. Jullie krijgen nog verdere informatie over het uur 
en praktische informatie over de nachtcontroletocht, maar het wordt allensinds een 
onvergetelijke dag! PS. Vergeet zeker geen regenjas.

Ziezo, dat was het dan weer voor deze baloe. Het waren beestige vergaderingen 
maar de volgende gaan nog beter zijn! Drie dikke natte kussen van jullie leiding xxx 
PEACE OUT.
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G ivers
Dag liefste givers,
De eerste maanden van het nieuwe scoutsjaar zijn voorbij gevlogen. Dat wil zeg-
gen dat dit de tweede baloe is en dat we allemaal voor een zware tijd staan: ex-
amens. En dat wil dan weer zeggen dat we elkaar de komende maanden vooral 
in de avond zullen ontmoeten. Hier kan je alvast wegdromen van de vele leuke 
vergaderingen die jullie te wachten staan.

Zondag 5 december (17u-18u): Sinterklaas    
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint… Inderdaad, vandaag komt die lieve oude 
stakker ons voorzien van snoep en andere lekkernijen  Jullie worden om 17u ver-
wacht aan de scoutslokalen om nog eens op de schoot te zitten van de enige echte 
Sinterklaas!! Om 18u kunnen jullie terug huiswaarts keren om verder te studeren 
voor jullie examens, wij duimen GO GO GO!

Vrijdag 10 december (19u30-21u30): Dropping    
Hopelijk kunnen jullie (zoals een echte scouts dat hoort te kunnen ;) goed kaart-
lezen, want jullie worden vanvavond gedropt! Laat die boeken even aan de kant 
liggen en kom met zen allen om 19u30 naar de scouts. Doe stevige schoenen aan 
en neem ook zeker een regenjas mee want het weer kan weleens tegenwerken. 
Hou er rekening mee dat deze vergadering mogelijks kan uitlopen (dat zal natuur-
lijk volledig van jullie afhangen!).

Vrijdag 17 december (19u30-21u30): Casino      
Het casino te Wilsele opent vanavond zijn deuren, en dat mogen we zeker niet 
missen! Kom in je gala outfit naar de lokalen en hopelijk kunnen jullie om 21u30 
terug huiswaarts keren als miljonair.

Donderdag 23 december (18u30-21u30): Kerstetentje Givers    
Zak vanavond massaal af naar onze geliefde scoutslokalen om samen Kerst te 
vieren! Trekt jullie chiqueste outfit aan (lees: geen scoutshemd en botinnen ;-) en 
wij zorgen voor de rest! Vergeet geen €5 mee te nemen voor het heerlijke maal dat 
jullie gepresenteerd zal worden en een cadeautje ter waarde van €3. 
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G ivers
Vrijdag 7 januari (19u30-21u30): Film      
Kom om 19u30 in je onesie of pyjama en met dekentjes naar de scouts, want de 
cinema van Wilsele is vandaag (en enkel vandaag) voor jullie geopend! Kom zijn 
prachtige zalen, mooiste films en lekkerste snacks uittesten. Ik verzeker jullie, het 
is de moeite waard!

Vrijdag 14 januari (19u30-21u30): A?v?o?n?d?s?p?e?l?     
Het beloofd een spannende en warme avond te worden… Wat we juist gaan doen 
is voor jullie een vraag voor ons een weet hehe. Wij staan alvast helemaal klaar om 
er een topavond van te maken!

Vrijdag 21 januari (19u30-21u30): Bowlen      
Vanavond gaan we nog eens een goed potje bowlen! We spreken om 19u30 af 
aan de lokalen, vergeet zeker niet om je fiets en €5 mee te nemen. Rond 21u30 
zullen we, na vele spares en strikes, ons terug in Wilsele begeven.   
 
Vrijdag 28 januari (19u30-21u30): Quiz       
Begin alvast jullie algemene kennis op te frissen, want vanavond spelen we een 
QUIZZZZ!!! Kom ons van 19u30 tot 21u30 verassen met al je weetjes en hopelijk 
verlaat jij de lokalen als DE slimste mens van de avond!

Vrijdag 4 februari: Geen vergadering       
De examens zijn eindellijk afgelopen voor de leiding, nu is het even tijd voor te 
ontspannen. Met spijt in het hart moeten we jullie dus meedelen dat het geen ver-
gadering is dit weekend. 

Zondag 13 februari (14u17u30): Eindelijk terug zondagvergadering   
EIN-DE-LIJK is het zover, opnieuw een zondagvergadering! Vandaag spelen we 
een mega vet spel, zeker komen dus!!! 
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G ivers
Zaterdag 19 februari - Nachtcontroletocht
Vandaag wordt jullie oriëntatie-, concentratie- en doorzettingsvermogen op de 
proef gesteld, want het is nachtcontroletocht! Trek jullie stevigste schoenen aan en 
vergeet ook zeker geen regenjas en warme kleren aan te doen! Je kan altijd een 
rugzak meenemen met een koek en drinkbus om de dag goed door te komen, wij 
zorgen alvast voor een super lekkere hamburger. Jullie worden in de namiddag 
verwacht aan de scouts (het precieze uur wordt nog doorgegeven), dan kan het 
avontuur beginnen. Een einduur is erg moeilijk te bepalen, maar reken minstens 
4uur. 

Ziezo, dat was het weer voor deze Baloe! Bij deze willen we jullie heel veel succes 
wensen met de examens, veel plezier met kerst en nieuwjaar en hopelijk zijn jullie 
elk weekend zeer talrijk aanwezig. Drie dikke nieuwjaarszoenen en hieronder nog 
een tb naar ons super leuke weekend.

Veel liefs van jullie leiding,

Robster, Goke, Iggy, Katje, Toiné, Neil, Peter, Chippie
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Allerliefste jinners!! Nu onze bestemming vastligt kunnen we aan onze tweede ba-
loe vol met fijne momenten en iets minder epische (kalenders verkopen haha) be-
ginnen. 

Vrijdag 3 december: vanaf 20u30 VZW stam 
Het is deze vrijdag weer stam, maar jullie hebben bijna examens dus. Nog steeds 
welkom om even binnen te komen piepen. De ideale blokpauze is een danspauze! 
Het is natuurlijk wetenschappelijk bewezen dat dansen dé manier is om je lichaam 
de energie te geven die het nodig heeft. (Door de huidige Corona situatie kunnen 
de plannen nog veranderen.)

Zondag 5 december: vanaf 15u kerstbomenverkoop en 18u sint
Sinterklaas kapoentje, wat ligt er in mijn schoentje?? Oh December begint, een 
maand vol feestdagen (en examens)! Jullie worden verwacht om 18u bij Sinter-
klaas. Zeker komen, want de sint en pieten hebben (in ruil voor een opdracht) iets 
lekkers voor jullie voorzien.
Voor de kerstbomen contacteren we jullie nog wanneer we jullie hulp nodig hebben.

Zaterdag 11 december: 19u30 - 22u kalenderverkoop 
Gezien jullie examens hebben, starten we vandaag met onze eerste avondverga-
dering. Bij jin zijn hoort natuurlijk wat verkoopskills. Deze testen we vanavond bij 
het verkopen van kalenders.

Zaterdag 18 december: 19u30 - 22u kalenderverkoop
Hopelijk verlopen jullie examens goed, jullie zijn er bijna!! Even als kleine pauze 
een vette kalenderverkoop sessie.

Woensdag 22 december: 18u30-22u30 kerstetentje 
Yes! Gedaan met examens! Het is bijna kerst dus het goede moment voor een 
gezellig dinertje. We hebben natuurlijk een vijfgangenmenu voorbereid met aange-
paste wijnen, dus kom op je opperbest in fancy kledij.

Vrijdag 31 december: vanaf 24u00 nieuwjaar
Hebben jullie jullie lijstje met goede voornemens al af? We willen jullie niet missen 
bij de start van het nieuwe jaar! Jullie zijn van harte welkom op de lokalen voor een 
dansje.
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Zaterdag 8 januari: van 19u30 tot 22u filmavond
Een klassieker tussen de avondvergaderingen: filmavond. Harry Potter? Ratatouil-
le? K3 en het magische medaillon? Neem gerust een film mee en een dekentje. 

Zaterdag 15 januari: van 19u30 tot 22u bowlen
We zijn ondertussen toch al een hechte groep geworden en kennen elkaar goed, 
maar weten we nog niet hoe het staat met jullie bowl skills. We spreken af op de 
lokalen en fietsen samen naar de bowling. Neem een centje mee (7 euro voor twee 
spelletjes). 

Zaterdag 22 januari: van 19u30 tot 22u vuurtje 
Vandaag hebben we een echte scoutsactiviteit in petto voor jullie. Jullie leiding is 
druk aan het blokken, maar vanavond nemen we even pauze en maken we een 
gezellig vuurtje.

Zaterdag 29 januari: van 19u30 tot 22u schaatsen 
Het is voor jullie leiding al jaren geleden dat we nog eens op een schaatsbaan ston-
den, dus we kunnen misschien wat les van jullie gebruiken. Trek warme kleren aan 
en we spreken af aan de schaatsbaan van Haasrode. Neem 6 euro mee.

Zondag 6 februari: Geen vergadering 
Sad, maar we zien jullie snel!

Zondag 13 februari: van 14u tot 17u30 valentijn spel 
Haal jullie romantische kant maar boven, want we spelen vandaag een valentijns-
spel. 

Vrijdag 18 februari: vanaf 20u30 stam 
Yes Yes Yes! Het is vanavond onze stam! Dus we spreken deze week ook af voor 
de voorbereidingen.
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Zaterdag 19 februari: NCT
Het uur volgt nog, maar trek jullie stapschoenen aan, warme kleren etc. we gaan 
op nachtcontroletocht!

Zondag 26 februari: wijnavond
Schrijf deze dag in jullie agenda, fluoresceer het, trek er cirkels rond, onderlijn etc. 
Het is vandaag onze wijnavond! We hebben vanalles te doen ter voorbereiding dus 
zorg dat jullie vrij zijn. Nodig alvast al jullie vrienden, klasgenoten, kennissen en 
familie uit! 

Dikke kussen,

Gallon, Cato, Liesje en Emma 



Kawellenleiding Herten
hertenleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

Hannah Nys 
Vurige Kohola
hannahnys@scoutswilsele.be
0471/11 08 16

Myrte Doom
Levensbewuste Koolmees 
myrtedoom@scoutswilsele.be
0468/21 30 36

Jana Ghesquiere 
Enthousiaste Golden Retriever 
janaghesquiere@scoutswilsele.be 
0489/08 30 39

Jannika Van de Sompele
Beheerste Bergbever
jannikavandesompele@scoutswilsele.be
0472/91 32 93

Kapoenenleiding
kapoenenleiding@scoutswilsele.be

Paulien Gielis 
Innemende Newfoundlander 
pauliengielis@scoutswilsele.be 
0470/39 86 56

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

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

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

Soetkin Libbrecht 
Zelfbewuste Sifaka 
soetkinlibbrecht@scoutswilsele.be
0478/21 94 37

Arne Geebelen
Vredige Orang-Oetan
arnegeebelen@scoutswilsele.be
0489/52 78 70

Laetitia Pirenne 
Energieke Sneeuwstormvogel
laetitiapirenne@scoutswilsele.be
0491/07 39 76
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Jojoleiding
jojoleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

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

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

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

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

Roos Forsyth 
Vrijmoedige Hazewind 
roosforsyth@scoutswilsele.be 
0491/31 50 31

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

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

Joris Verbruggen 
Luchthartige Wouw 
jorisverbruggen@scoutswilsele.be
0468/10 45 68

Oliver Creemers
Gezellige Corbie
olivercreemers@scoutswilsele.be
0490/42 16 42

Jonathan Vangeel
Integere Zwaan
jonathanvangeel@scoutswilsele.be
0492/86 65 75

Anna Bou Serhal
Goedlachse Pumba 
annabouserhal@scoutswilsele.be  
0478/74 83 97



Jinleiding
jinleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Wijnavond Jin

Quiz Jin

Groepsweekend

Spaghettifestijn

100 jaar scouts

Startdag 2022

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

Zet je in beweging
Kalender 2021 - 2022

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

Data kampen 2022 
- Kapoenen: 2 juli tot 9 juli 2022
- Herten en Hazen: 11 juli tot 18 juli 2022
- Jojo’s: 6 juli tot 16 juli 2022
- Givers: fietskamp 19 juli tot 30 juli 2022
- Jin: 6 juli tot 23 juli 2022

Zaterdag 19 februari 2022

Zaterdag 26 februari 2022

Zaterdag 26 maart 2022

Vrijdag 1 - zondag 3 april  2022

Zondag 24 april  2022

Zaterdag 14 - zondag 15 mei  2022

Zaterdag 17 september 2022


