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SCOUTMOEDIG OOK THUIS!



E d i t o r i a a l

Baloe september - november 2019  -  Editoriaal

Beste ouders en leden,

Dit wordt een rare baloe maar elk scoutsjaar heeft 4 baloe’s! 

Het thema kon dit jaar niet beter: we moeten ons allemaal scoutmoedig houden en 
de vingers op elkaar houden dat de kampen door kunnen gaan.

De leiding heeft niet stilgezeten! Sinds dat we elkaar niet meer mogen ontmoeten 
op de lokalen hebben we onze weg online naar elkaar gevonden. De kapoenen en 
kawellen kregen elke week een mail met verschillende uitdagingen. Nu hebben ze 
een facebookgroep met leuke tutorials van het talent van hun leiding!
De jojo’s, givers en jin gingen verder op instagram: elke week kregen ze 10 scouts-
achtige opdrachten. Op zondag organiseerden we een livestream waar we de 
winnaars bekend maakten en speelden we mini-games. Heel tof!

Sinds 2 weken zijn we met een nieuw spel begonnen: wie bracht het virus binnen? 
Iedereen kan nog meedoen; het spel kan op eigen tempo gespeeld worden. Via 
raadsels en opdrachten achterhaal je wie het virus binnenbracht in de leidings-
groep. Ga snel kijken op de site of op onze instagrampagina @scoutswilsele!

Als er nog een vergadering mag plaatsvinden, zal dit op zondag 10 mei zijn van 
14u - 17u op de lokalen. De takken spelen elk een spel apart. We kunnen nog niet 
met zekerheid zeggen dat deze door kan gaan. Hou hiervoor de site en facebook-
pagina in het oog. En het nieuws zal ook al veel vertellen :)

Een belangrijke datum voor in je agenda:
De kampinschrijving zal doorgaan op 
vrijdag 12 juni van 20u30-21u30. 
De officiële inschrijving gebeurt online maar dit is 
een moment om je vragen te stellen, de medische fiche
na te kiijken en het kampboekje te ontvangen.
Meer info volgt nog!

Houd het daar scoutmoedig thuis!
We missen jullie!

Heel de leidingsgroep
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Kapoenen
Hoi hoi liefste kapoenen, het is veel te lang geleden dat we onze lievelingsdeug-
nieten nog eens gezien hebben. Jullie leiding mist jullie verschrikkelijk hard. Om dit 
gemis te compenseren schotelen wij nog eens voor een laatste keer drie spetteren-
de vergaderingen voor. We gaan samen deze zondagen onvergetelijk maken om er 
daarna een mega leuk kamp van te maken! <3 

Zondag 10 mei (14u-17u)
Vandaag is de laatste vergadering van dit scoutsjaar, JAMMER. Maar aan de ande-
re kant betekent dat wel dat het bijna scoutskamp is jeeeeeej!!!! We gaan het jaar 
afsluiten met een echte klassieker: WIELTJESVERGADERING. Kom dus allemaal 
met een toestel met wielen: fiets, step, rolschaatsen, skateboard… Het assortiment 
is enorm. Hopelijk kan iedereen present zijn, we spreken af op de lokalen!

Ziezo, dat was het dan voor een korte laatste baloe. Wij vinden het heel spijtig dat 
het wat minder vergaderingen waren dan normaal, maar dat maakt ons des temeer 
opgewonden om jullie ALLEMAAL terug te zien op SCOUTSKAMP!! 

Super veel warme knuffels van jullie leiding: 
Chippie, Margo, Kato, Wout, Kasper en Dongmei xoxo
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Kawel len
Dag Kawellen,

Hopelijk is alles oké met jullie daar in quarantaine. Met jullie leiding is ook alles oké, 
maar we missen jullie en de scouts wel enorm. Fijn dat jullie al meegedaan hebben 
met onze opdrachten voor bij je thuis. We hebben nu nogal veel vergaderingen 
gemist, maar hopelijk kunnen we dat goed maken met een super leuk kamp. Jullie 
leiding is al volop bezig met de voorbereidingen voor het kamp en we hopen alle-
maal dat het gaat doorgaan! 

Zondag 10 mei van 14u tot 17u
We gaan van de laatste vergadering een knal vergadering maken. Wij voorzien 
alle elementen om er een echt feestje van de maken, maar geen echt feest zonder 
leden, dus hopelijk komen jullie allemaal! 

Veel groetjes, high-fiven, boksen en knuffels (want die mogen we niet in het echt 
geven) 

Jullie leiding
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Jo jo ’s
Hejo vriendjes en vriendinnetjes, onze beste homies, in deze tijden van corona 
hebben we elkaar al lang niet meer gezien maar hopelijk komt daar snel veran-
dering in! Bij deze de vergaderingen van de volgende weken, met heeeeel veeeel 
goeie hoop dat deze mogen doorgaan  En (nog meer) goeie hoop dat het kamp 
mag doorgaan! Want dat komt al dik in de buurt :o de leiding heeft er vertrouwen in 
en kijkt er al zeer zeer zeeeer hard naar uit 

Zondag 10 mei 14u-17u30
Last but zeker not least gaan we de classic der classics toch nog boven halen dit 
jaar! Het is namelijk tijd voor de Highland Games  zo een top van een vergadering 
mag niet vergeten worden dus kijken we samen naar wie de stoerste, sterkste en 
moedigste jojo is en deze games tot een goed eind brengen, of wie weet wint wel 
iemand van de leiding??? Dat gaan we nog zien, maar 1 ding is zeker, dit wordt 
een knaller van jewelste ;) 

Voilazie, veel vergaderingen zijn het niet deze baloe, maaaar als ze mogen door-
gaan (pls pls pls wel) maken we van deze laatste toch nog de leukste! We kijken er 
naar uit jullie terug te zien want amai, de leiding mist jullie enorm hard

Dikke kussen, (van op afstand natuurlijk)
Lien, Cato, Kobe, Lukas, Pieter en Anton
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G ivers
Dag jongens en meisjes van de givers,

Hopelijk is alles nog oké met jullie in lockdown. Door al die maatregelen weten we 
niet zeker of we elkaar nog zien voor kamp, maar hier is toch een baloe met nog 
enkele leuke vergaderingen die met wat geluk nog kunnen doorgaan. We gaan er 
nog het beste van maken om deze rare periode wat te vergeten.

Zondag 3 mei van 14:00u-17:30u: Wie-is-het-online? vergadering
Onze eerste online vergadering! Wie zoeken we op het internet? Dat komen we 
hopelijk dan te weten. Verdere info volgt nog via de online kanalen over hoe en via 
welk platform we afspreken.

Zondag 10 mei van 14:00u – 17:30u: Blaaspijpen vergadering
Hopelijk is de lockdown afgelopen en mogen we terug samenkomen! Dit gaan we 
vieren met een leuk blaaspijpenspel. Zorg voor kleren die vuil mogen worden en 
dan zien we elkaar op onze geliefde lokalen.

De laatste maanden van het scoutsjaar zijn anders verlopen dan normaal, maar we 
hebben er toch nog het beste van gemaakt. Succes met jullie examens en we zien 
jullie wel op kamp!

Heel veel liefde,

Jullie leiding

DG, Liesje, Lander, Pierco, Emma en Dave
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J in
Dag brave jinners,

Wat een raar jinjaar voor jullie! Maar het is nog niet gedaan, dat verzekeren we 
jullie :) We houden contact online en hopen op een zomer met elkaar

Zondag 10 mei 14u-17u30
Als de vergadering door mag gaan, gaan we een traditionele bijeenkomst op 
zondag doen op de lokalen. Zo zien we elkaar nog eens!! Jullie leiding zal leuke 
spelletjes voorzien :) dus als hij doorkan: wees zeker aanwezig!!! 

Ondertussen kan je wel meedoen aan het online spel op instagram. De leiding 
heeft er tijd ingestoken om er echt iets tof en scoutsig van te maken!

Jullie leiding x

Hier een sneak peak vanuit de vlogs:
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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

Laatste vergadering

Kampinschrijving

Zomerbar

Startdag 2020

Zondag 10 mei

Vrijdag 12 juni

Zaterdag 8 augustus 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 of België


