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Baloe september - november 2019  -  Editoriaal

Beste ouders en leden,

De dagen worden korter, de ochtenden kouder en de stad wordt gezelliger met 
verlichting. Bij ons betekent dat avondvergaderingen! Op 8 december komt de sint 
nog even langs op de lokalen en daarna verplaatsen we onze zondagnamiddagen 
samen naar een zaterdag of vrijdag avond.

De leiding heeft vorige maand een brandveiligheidcursus gevolgd. We leerden hoe 
we moeten omgaan met kleine brandjes, hoe we onze lokalen veiliger kunnen ma-
ken en wat we moeten doen in geval van een evacuatie. Daarom starten we de 
vergadering van 1 december met een brandoefening. Zo weet iedereen wat hem/
haar te doen staat in het geval van een evacuatie.

We zijn ook nog steeds opzoek naar fluovesten! Die van ons gaan al een hele tijd 
mee en hebben hun beste tijd gehad. Nieuwe fluovesten aankopen is kostelijk en 
iedereen heeft wel een verloren fluovest liggen. Daarmee nog eens warme oproep: 
als je nog een fluovest hebt liggen thuis die niet wordt gebruikt, schenk hem aan 
ons! Geef hem voor of na een vergadering af aan een leiding.

Vanuit heel de leidingsploeg wensen we jullie een zalig kerstmis en een heel ge-
lukkig nieuwjaar! Nog inspiratie nodig voor een kerstcadeau? Een jinkalender van 
2020 kan een leuk geschenk zijn! Contacteer een jinleiding als je er eentje wil. 
Deze maand gaat de jin ook langs bij elke deur van Wilsele-Dorp.

Een stevige linker van de groepsleiding,
Kobe, Lars, Cato, Quinten en Lieselot
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Kapoenen
Geachte kapoenen en kapoeninnen, de koude maanden zijn weer aangebroken, 
maar dat betekent weer prettige festiviteiten zoals: Sinterklaas, kerstmis, driekonin-
gen en nog veel meer! Hieronder vinden jullie wat we de komende vergaderingen 
gaan doen. : )

Zondag 1 december (14u-17u)
Kennen jullie het spelletje Candy Crush Saga? De kans is groot dat je dat al is hebt 
gespeeld op de gsm van mama of papa. Vandaag gaan we dit digitale snoeps-
pelletje levensecht spelen met het grote Candy-Crush-Spel! We spreken af op de 
lokalen, hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn, tot dan!

Zondag 8 december (14u-16u)
De Sint en zijn Pieten konden nog voor dat ze met de stoomboot terug naar Spanje 
vertrekken een afspraak maken met scouts Sint-Maarten, om te controleren of de 
kapoenen wel braaf zijn geweest. Hopelijk lusten jullie nog wat snoepgoed, want 
Sinterklaas verwacht jullie op de lokalen! 

Zondag 15 december (9u-11u)
Wat is belangrijkste maaltijd van de dag? Juist geraden: ontbijt. En wat is er leuker 
dan ontbijten? Weer juist geraden: samen ontbijten met je vrienden. Dus gaan we 
daarom vandaag royaal samen brunchen met voor ieder wat wils. De leiding trak-
teert dus dat is een reden temeer om te komen!

Zaterdag 21 december (18u30-20u30)
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.” De leiding is al helemaal in de kerst-
stemming en nodigen jullie uit voor ons epische kerstetentje! Kom allemaal naar de 
scoutslokalen met een lege maag en een cadeautje ter waarde van 3 euro. Vergeet 
ook geen 4 euro om te smullen van het heerlijke kerstdiner. Tot dan!!

Zaterdag 28 december
Vandaag is het geen vergadering want de leiding heeft het erg druk met nieuwjaars-
brieven voorlezen en nieuwjaarcentjes te ontvangen van ons bomma en bompa. 
Geniet nog van de kerstvakantie en prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
toegewenst aan jullie thuis! Tot volgend jaar :)).

Zaterdag 4 januari (17u-19u)
Hopelijk is het nieuwe jaar goed van start gegaan. Vandaag gaan we driekongingen 
zingen, we doen dit om een beetje geld in te zamelen voor kamp, om nog coolere 
activiteiten te kunnen te doen. Kom dus allemaal verkleed in jouw lievelingskoning: 
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Kapoenen
Balthasar, Melchior of Caspar om veel goud, mirre en wierook te verzamelen. Wij 
kijken er al naar uit, tot dan!

Zaterdag 11 januari (18u30-20u30)
Wisten jullie dat Chippie nog nationaal sleekampioen van 2010 is geweest? Waar-
om vertel ik dit? Omdat we vandaag gaan sleeën! Als je thuis een slee hebt pak die 
gerust mee, fun gegarandeerd. We hopen natuurlijk op een dik pak sneeuw maar 
als dat niet het geval is heeft de leiding iets anders leuks ingepland. Tot dan!!

Zaterdag 18 januari (18u30-20u30) 
Jullie zijn allemaal welkom in het grote casino van Wilsele. Roulette, poker, black 
jack… we hebben het allemaal. Kom jullie allemaal vertoeven in jullie chiqueste 
outfit. Moest je een leuk spelletje thuis hebben liggen mag je dat altijd meenemen 
mits toestemming van mama en papa natuurlijk. Hopelijk tot dan! 

Zaterdag 25 januari (18u30-20u30)
Gezellig bijeenkruipen met een dik deken en een grote bak popcorn om dan een 
spannende film te kijken, wat moet een mens nog meer hebben. Vandaag is het fil-
mavond! Jullie mogen zeker een fleecedekentje meepakken om het nog gezelliger 
te maken. Wij kijken er alvast naar uit, tot dan! 

Zondag 2 februari (14u-17u)
De leiding is eindelijk klaar met hun examens en is op vakantie om te ontspannen. 
Daarom komt er vandaag enkele oudleiding/jin jullie een mega leuke scoutsverga-
dering voorschotelen. Wat zij gaan doen met jullie is nog een verrassing, kom dus 
allemaal naar de lokalen om te weten te komen wat ze voor jullie in petto hebben!

Dat was het dan weer voor deze baloe, hopelijk hebben jullie jullie even hard ge-
amuseerd als wij! Drie dikke natte kussen van jullie leiding xxx
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Kawel len
Dag kawellen

Het is nu al december, de tijd vliegt. Dat betekent niet alleen dat het kouder wordt 
buiten, dat het einde van 2019 in zicht is, dat het vroeger donker is…, maar ook 
dat jullie leiding bijna examens heeft. Daarom beginnen vanaf 27 december de 
avondvergaderingen. Deze lopen door tot het einde van januari zodat de leiding 
zich volop kan focussen op het leren. 

Vandaag zondag 1 december gaan we op Dora-survival. Kunnen jullie de goede 
weg vinden door antwoorden te vinden op vragen en problemen? hebben jullie zin 
om samen te werken met Boots het aapje, de pratende rugzak een de pratende 
kaart? Weten jullie alles over overleven in de natuur zoals Dora? Zijn jullie ook zo 
nieuwsgierig? Kom het dan ontdekken van 14u tot 17u op de lokalen. Bereid je 
maar al voor op moeilijke proeven en lastige vragen. 

 Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. En… hij komt 
ook langs de lokalen. Kom zondag 8 december naar 
de lokalen van 14u tot 16u. Los alvast deze rebus op 
(je mag de opdracht, als je wil, uitvoeren). 

We gaan brunchen, een mix van ontbijten en lunchen. 
De leiding heeft voor jullie een super lekker feestmaal 
klaar staan. Kom op zondag 15 december van 9u tot 
11u naar de lokalen met nog genoeg plaats in je buik 
om te genieten van het lekkere eten.

Jingle bells, jingle bells! Je hoort de belletjes van ver 
en wij zingen mee. Op vrijdag 27 december gaan we 
Kerstmis vieren op de lokalen. Ook al zijn kerstavond 
en kerstdag al voorbij, wij houden toch nog een kerst-
feestje. Jullie zijn allemaal welkom van 18u tot 20u. 
Als jullie willen, mogen jullie je mooiste pak, kleedje, 
kerstpull … aantrekken voor deze speciale gelegen-
heid. Neem allemaal een cadeautje mee van rond de 
3 euro en 5 euro voor het overheerlijke driegangen-
menu (je moet dus met een lege maag naar de lokalen 
komen). Tot dan!
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Kawel len
Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed. M’nen ouwen is verslete, 
ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. Leer 
het maar allemaal van buiten, want we gaan deur aan deur in Wilsele Driekoningen 
zingen. Dit doen we (samen met de kapoenen) ten voordele van ons kamp in de 
zomer. Het gaat door op zaterdag 4 januari van 17u tot 19u. Verkleed je in een 
van de drie koningen: Caspar, Melchior of Balthasar; of neem een attribuut mee, 
bijvoorbeeld een ster of een collectebus.

Op zaterdag 11 januari gaan we bowlen. Hierover wordt tijdig een mail gestuurd 
met al de info (waar?bedrag?). We spreken om 18u30 af buiten aan de bowling. 
Jullie ouders mogen jullie daar om 20u30 komen halen. Neem allemaal het afge-
sproken bedrag mee. Tot dan!

Gaan jullie graag naar de cinema? Kijken jullie graag films? Kunnen jullie 2 uur lang 
stil en rustig naar een film kijken??? We gaan dat eens testen. De leiding heeft het 
kawellenlokaal speciaal voor vandaag omgetoverd tot een echte cinema. Kom op 
zaterdag 18 januari van 18u30 tot 20u30 naar de lokalen voor de filmavond. 

Vanavond zaterdag 25 januari opent Casino-Maluseromaad zijn deuren voor jul-
lie. Kom in je chiqueste kleren van 18u30 tot 20u30 naar de lokalen. Probeer al de 
casinospelletjes uit en probeer zoveel mogelijk punten te verdienen. Tot dan!

Zaterdag 2 februari is het verrassingsvergadering, spannend… Kom van 14u tot 
17u naar de lokalen om te ontdekken welke vergadering het is. 
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Jo jo ’s
Hey joe hallo jowjow ieeeeeeeeep, daar zijn we weer! Met de jojo’s gaat het super 
chill vetgraaf goed.  De 1e baloe van dit jaar zit er alweer op, maar niet getreurd 
want hier is de 2e al! Probeer elke week op post te staan en vergeet je stalen ros 
niet.

Zondag 1/12, 14u-17u30
Vandaag gaan we ravotten op de Kesselse bergen. De leiding heeft weer een 
geniaal bosspel in elkaar gebokst. Kleed je zeker en vast warm genoeg aan want 
het wordt frisjes. Uniform aan, 2-wieler paraat en een grote dosis goesting zijn een 
must. Ciao ciao ciao maatjes.  

Zondag 8/12, 16u-17u
Geen normale vergadering vandaag, de Sint en zijn gekke zwarte pieten komen ons 
een bezoekje brengen. Wauw mega tof cadeautjes jihaaaaa woehoeeeeeeeeeeee!  
Maar voor wat hoort wat, zak massaal af naar de lokalen en dan maken we er een 
mega tof uurtje van. Zijn jullie braaf geweest dit jaar of zijn er onder jullie die het 
varken hebben uitgehangen? Wij zijn benieuwd, be on time! 

Vrijdag 13/12, 19u-21u30
We trappen de avondvergaderingen af met een klassieker van jewelste: Casi-
no-avond! Trek je meest nette kleren aan en bereid je voor op een avond vol spel-
letjes en geluk! Er kan van alles gebeuren in een casino en vanavond bevindt die 
zich niet in Las Vegas maar in 3012, bij ons 

Vrijdag 21/12, 19u-21u30
Volgende toplocatie bevindt zich op de Mollekesberg in Herent… Deze locatie is 
namelijk ideaal voor de vergadering van vandaag: Sluipspel! Wees zeker en vast 
op tijd op de lokalen en neem fluo vestje mee. Voor- en achter licht op de vélo zijn 
vanzelfsprekend. Wie sluipt er naar de finish en kroont zich tot de sluipmaster van 
3012? Na de vergadering fietsen we samen terug naar de lokalen en kunnen jullie 
vandaar vertrekken naar huis! 

Zaterdag 28/12, 18u-21u
Niets minder dan het jaarlijkse kerstetentje als vergadering! We verwachten jullie 
met een cadeautje van max €5 voor onder onze kerstboom. Iets zelf maken is min-
stens even cool!!! Dan gaan we lekker samen smullen en kerstmis vieren! Neem 
hiervoor €3 mee. De leiding kijkt al super lang uit naar deze vergadering en voorziet 
natuurlijk ook een geschenkje.  HO HO HOOOOOOOO.
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Vrijdag 03/01, 19u-21u30
Als eerste vergadering van het nieuwe jaar gaan we vanavond bowlen! We komen 
dus te weten wie er vandaag de beste is van de jojo’s en voor de rest van het jaar 
zal bekend staan als de bowl-koning of koningin. Maar dit is natuurlijk ook niet gra-
tis, daarom vragen we jullie om €5 mee te nemen naar de lokalen, we vertrekken 
namelijk van daar met de fiets!

Vrijdag 10/01, 19u-21u30
Tijd voor nog eens een traditionele en vette chillvergadering! Tussen al dat stude-
ren (oeioeioei en puffen en blazen amai zeg) door is ontspanning zeer belangrijk 
voor jullie lieve leiding. Daarom kijken we vanavond gezellig een film op de lokalen. 
Wij voorzien lekkere snacks en iets van drank, zoals het hoort! 

Vrijdag 17/01, 19u-21u30
Vandaag op het programma: de Popcorn-quiz! Wat dit exact is, komen jullie dan 
te weten, maar een quiz vraagt natuurlijk wel om jullie slimste zelf mee te brengen 
en de quiz te proberen winnen! Pas op, want de vragen zijn nog moeilijker dan 
normaal. Dat belooft!

Vrijdag 24/01, 19u-21u30
Een speciale en o zo scouteske vergadering deze keer, we doen namelijk een 
dropping. Dat is een goede voorbereiding voor op het scoutskamp. Dit is een ideaal 
moment om in jullie patrouilles voor de eerste keer samen te werken! Tip: volg de 
poolster, die leidt je de weg.

Vrijdag 31/01, 19u-21u30
Vandaag misschien wel de meest speciale dag van het jaar, Anton is namelijk jarig! 
Dus daarom spelen we vandaag ook het grote Anton-is-jarig-spel! Bereid jullie voor 
op een vergadering met Anton als hoofdonderwerp, als dat niet leuk klinkt ;)

Voilà zie, dit was het alweer voor de 2e Baloe van dit scoutsjaar. Opnieuw allemaal 
zeer leuke vergaderingen om naar uit te kijken. 

De Leiding heeft er zin in, we houden van jullie en willen samen met jullie dit 
jaar onvergetelijk maken. Samen ravotten en plezier maken doen we zeker en 
vast, net zoals we ook respect tonen en vriendelijk zijn voor elkaar. SCOUT-
MOEEEEEEEEEDIGGGG JOEHOEEEEE.
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G ivers
Dag liefste Givertjes

AAAHhhh december is in zicht. De maand van Sinterklaas, sneeuw, Kerstmis, veel 
cadeautjes, onwijze avondvergaderingen, Nieuwjaar, …  maar jammer genoeg ook 
van de examens :’( 
Maar niet getreurd, ook deze maand hebben wij de leukste vergaderingen voor-
bereid om jullie gedachten af te leiden van deze ongelofelijk zware periode. Lees 
vooral verder om te ontdekken wat jullie te wachten staat:

Zondag 1 december (14u tot 17u): Het waanzinnige VPN spel
Wow VPN, wat is dat? Dat moet toch wel iets heel erg cool zijn. Kom zeker af naar 
de lokalen om te weten te komen wat dit is. Neem zeker je fiets mee want de kans 
dat het een groot avontuur wordt is reëel.

Zondag 8 december (17u – 18u)
Hopelijk heeft Sinterklaas dit jaar niet al te goed opgelet en is hij bereid jullie toch 
wat lekkers te geven…. Kom jullie onschuldige zelve bewijzen op de lokalen om 
17u en ontdek het zelf. 

Vrijdag 13 december (19u - 21u30)
Vanavond gaan we naar de Big City. We verwachten jullie met jullie fiets om 19u @
thelocals om het vrijdag de 13de spel te spelen. Jihaaaa!!!

Zondag 22 december (18u – 21u): Ho Ho Ho
Als wij het goed begrijpen zitten de examens er voor jullie al op….. chansaars!!!! 
Kom genieten van het gezelschap, de leuke cadeaus en prop je vol met over-
heerlijk eten op ons jaarlijkse kerstfeestje. Trek jullie mooie kleertjes aan en kom 
lekker stoom afblazen van de resultaten die op jullie rapport te vinden zijn. Vergeet 
ook zeker niet een cadeautje van ongeveer 3 euro mee te brengen en bovendien 
6 euro voor het eten dat jullie voorgeschoteld gaan krijgen. Wij hebben er alvast 
reuze zin in! 
 
Vrijdag 3 januari (19u – 21u30)
Kom lekker wat gokken in ons 3012 Casino. Trek je fancy kleren aan om te pronken 
met het geld dat je gaat verdienen: cuzz believe me, it’s going downnnn. 
p.s. denk aan die floes, en durf een gokje te wagen 
p.p.s. voor uit de hand gelopen gedrag kan je altijd terecht bij je leiding. 



Baloe september - november 2019  -  Givers

G ivers
Vrijdag 10 januari (19u – 21u30)
Guess what? Tijd voor een actieve vergadering. We gaan plonsen, jeej!!! Kom met 
je zwemkleren (je weet wel: een handdoek, zwempak, snorkel, zwembandjes, bad-
muts, etc.), 5 euro en je fiets naar de Sportoase in Leuven. We zien jullie daar!

Vrijdag 17 januari (19u – 21u30)
Tijd voor een filmpje. Wij voorzien de snacks, jullie het gezelschap! 
p.s. dekentjes en dergelijke zijn ZEKER welkom!!

Vrijdag 24 januari (19u – 21u30)
Wow het is alweer de voorlaatste avondvergadering. Damn. We sluiten af met een 
knaller: Salloon-vergadering. Want er is toch echt niets gezelliger dan met zen alle 
rond een knisperig vuurtje spelletjes spelen en verhalen vertellen, toch?

Vrijdag 31 januari (19u – 21u30)
Op de planning: Laatste avond van januari-vergadering
Waar? @locals
Wanneer? 19u – 21u30
Be there or be boring 
Hihi

Eh voila, de planning van de komende maanden is gelanceerd. Vergeet niet dat in 
deze harde tijden jullie er zeker niet alleen voor staan. Oh ja, ook wij gaan lekker 
afzien de komende 2 maand. Gelukkig zijn er deze enge vergaderingen om je er-
door te sleuren ni waar?

Challas! 

xoxo
Jullie giverleiding

Dave, Juf Lies, Pierco,
DG, Lander en Emma 
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J in
Hey lieve jin,

Het jaar is goed ingezet! We halen al veel geld binnen, het weekend was episch en 
onze bestemming is (eindelijke) beslist. De baloe is natuurlijk gewoon een leidraad 
en we commiceren wel langs onze facebookgroep. 

Zondag 01/12 ...-... - Brunch + kalenders en bomen verkopen
We gaan samen brunchen!! Hoe we het praktisch regelen, bespreken we nog in de 
groep. Vandaag gaan we ook de kerstbomen uitdelen.

Vrijdag 06/12 - stam
Ondertussen weten jullie wel hoe een stam (niet) werkt. Verkleden en komen is de 
boodschap!

Zondag 8/12 18u00-18u30 - Sinterklaas
Misschien gaan we vandaag ook nog kalenders verkopen maarrr ook de lieve oude 
Sint heeft nog een snoepzakje voor jullie.

Vrijdag 13/12 19u45 - ...
Jullie eerste groepsraad! Als jin woon je zeker 1x een groepsraad bij als voorberei-
ding op het leiding zijn. De groepsraad zelf begint om 20u stipt. Kom wat vroeger 
om een drankje te pakken en te helpen met tafels klaar te zetten. Misschien verko-
pen we vandaag ook nog kalenders en eten we samen. 

Vrijdag 03/01 19u30-22u00 - Het grote 2020 nachtspel
We spelen nog eens een spel! We hebben een mega leuk nachtspel voor jullie in 
elkaar gestoken. Het is iets met bekers, kaarsjes, tennisballen en plakband. Ie-
mand die al weet wat we gaan doen?

Vrijdag 10/01 - Iets gaan drinken
Jullie leiding is volop aan het leren (en Lieselot zit waarschijnlijk in Central Park of 
op een strand) duss vanavond gaan we rustig iets drinken op de oude markt. Uur 
volgt nog!

Zondag 17/01 19u30-22u00 - Film
Gezellig samen een filmpje kijken :)
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J in
Vrijdag 17/01 19u30-22u00 - Casino
Oh ja! We doen nog eens een klassieker. Kom in je beste outfit naar de scouts en 
laat je gaan in het beste Casino van Wilsele City.

Vrijdag 31/01 19u30-22u00 - bowlen
Yes yes, bowlen!! Train je polsen alvast en watch out, jullie leiding heeft al 5 jaar 
meer ervaring. Vergeet geen centje mee te nemen x

Zo, dit was het voor december en januari. De agenda zal zeker wel nog voller wor-
den met kalenders verkopen, de kerstmarkt mee afbreken en nog wat rent a jin!

XOXO jullie kerstelfjes
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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

Sinterklaas

Nachtcontroletocht

Jinquiz

Wijnavond

Spaghettifestijn

Groepsuitstap + terrasavond

Jinfuif

Zondag 1 december 2019

Zaterdag 15 februari 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Zaterdag 18 april 2020

Zondag 26 april 2020

Zaterdag 9 mei 2020

Vrijdag 15 mei 2020

Data kampen 2020 :
- Kapoenen: 4 tem 10 juli 2019 in Mol
- Kawellen: 12 tem 18 juli 2019 in Mol
- Jojo’s: 2 tem 12 juli 2019
- Givers: fietskamp van 15 tem 26 juli 2019
- Jin: nog te bepalen


