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Beste Scouts

Met spijt in het hart moeten we hier aankondigen dat dit alweer de laatste Baloe 
van het jaar is. Maar dit betekent ook dat het enige echte 100 JAAR evenement 
eraan aankomt! 

Zonder tussenkomt van gekke ziektes geven we daarom op 14 en 15 mei een heus 
feestweekend om deze speciale verjaardag te vieren. 

Beginnen doen we met een feestelijke opening met hapjes en drankjes en een 
woordje voor het publiek. Dan gaat onze tentoonstelling over de afgelopen 100 jaar 
van ons bestaan open. Wist je dat we ooit ...gebombardeerd zijn geweest, ...een 
boot hadden, ...? Onze archivaris vertelt jullie er met veel passie alles over. Later 
op de dag kan je rustig door het archief wandelen, genietend van live gebrachte 
muziek op de scoutszolder. 

Buiten zijn er een groot springkasteel, een kabelbaan en nog veel andere animatie 
te vinden. 

In de namiddag start ook ons ‘Tram C’ festival op het Sint Maartenveld. Daar kan 
je bij de beste bands en DJ’s de dansbenen volledig losgooien. Feest en plezier 
voor groot en klein zijn dus verzekerd! 

Hiernaast organiseren de jojo’s en givers het jaarlijkse spaghettifestijn op zondag 
24 april ten voordele van hun kamp! Kom tijdens de middag of/en avond genieten 
van lekkere antipasti, huisbereide spaghetti, frisse drankjes en heerlijke desserts! 
Neem gerust al je vrienden, familie en buren mee om samen te komen tafelen. 
Veggie alternatieven zijn er natuurlijk ook en reserveren is dit keer niet meer nodig.

Volg zeker de site en facebook voor meer informatie over deze superleuke eve-
nementen.

Een stevige linker van de groepsleiding,
Lars, Anton, Kobe, Pieter en Wout.
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ScoutsetentjeDE JOJO’S EN GIVERS 
VAN SCOUTS SINT-MAARTEN WILSELE STELLEN VOOR
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Spaghettifestijn

100 jaar scouts

Kampinschrijving

Startdag 2022
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Zet je in beweging
Kalender 2021 - 2022

Data kampen 2022 
- Kapoenen: 3 juli tot 9 juli 2022
- Herten en Hazen: 11 juli tot 17 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

Zondag 24 april  2022

Zaterdag 14 - zondag 15 mei  2022

Vrijdag  10 juni 2022

Zaterdag 17 september 2022
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Scoutsetentje
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Kapoenen
Dag liefste kapoentjes, 
Hier is de laatste Baloe alweer. Het nu al onvergetelijke en super mega leuke ka-
poenenkamp komt steeds dichterbij. Maar zover zijn we nog niet. Er staan nog tal 
van leuke vergaderingen en evenementen op de planning. We hopen jullie zoveel 
mogelijk te zien. 

Zondag 10 april 14u-17u: Vetzakkenvergadering
Heb je altijd al eens goed willen ravotten en je hierbij een beetje vuilen willen ma-
ken? Vandaag kan dat! We spelen spelletjes met onder meer bloem en slagroom. 
Als je niet graag wordt vuilgemaakt, kan je dit op elk moment aangeven. Be-
langrijk is ook dat je niet je meest chique trouwkostuum aandoet. Doe dus echte 
scoutskleren aan, die lekker vies mogen worden. Hopelijk allemaal tot dan!

Zondag 17 april: Geen vergadering
De paashaas heeft tijdens het verstoppen van de eieren, per ongeluk de deur van 
de scoutslokalen gesloten. Het is vandaag dus geen vergadering. We wensen 
jullie allen een heerlijk Paasfeest toe! Wij kunnen alvast niet wachten om jullie 
volgende week terug te zien. Tot dan!

Vrijdag 22 april tot Zondag 24 april: Scoutsweekend + Spaghettifestijn
Joepie!! Vandaag vertrekken we op scoutsweekend!! Het wordt net zoals vorige 
keer weer mega leuk! Het thema en de praktische info wordt nog via mail doorge-
stuurd. Je kan de leiding ook altijd eens bellen als je geen mail hebt ontvangen, 
minstens een week voordien. Onze Gsm-nummers kan je vinden achteraan in 
de Baloe! Hopelijk zijn jullie er weer allemaal bij! Wij hebben er zoals altijd, weer 
super veel goesting in!

Je weekend wordt nog leuker dan dat het al was. Want zondagmiddag en zon-
dagavond is het ook nog eens spaghettifestijn!! Joepie!! Dat wordt smullen!! 
Hopelijk tot dan!!

Zondag 1 mei 14u-17: Verjaardag vergadering
Er is er één jarig! Hoera! Hoera! ... Vandaag is het groot feest! Doe daarom je 
beste, gekste, coolste, meest kleurrijke, … feestkleren aan. Het wordt net zoals 
elke zondag weer genieten. Hopelijk zien we jullie dan!
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Kapoenen
Zondag 8 mei 12u-17u: Uitstap naar Provinciaal domein
Vandaag gaan we op uitstap naar het Provinciaal domein! We gaan er verschillen-
de leuke activiteiten en spelletjes doen. We spreken ter plaatse af om 12u aan 
Parking 2 in de Beemdenstraat, bij de kinderboerderij. Voorzie dus zelf vervoer 
of liever nog, probeer te carpoolen. Neem ook een klein centje (3 euro) mee voor 
een lekkere lunch. Kom dus met een lege maag. Wij hopen op goed weer, maar 
vooral op jullie aanwezigheid. Tot zondag!

Zaterdag 14 mei en Zondag 15 mei: 100 jaar Scouts Sint-Maarten Wilsele!!!
Precies 100 jaar geleden (dat is dus 16, 66 keer jullie leeftijd terug in de tijd = héél 
lang geleden) werd onze scouts opgericht. Dit moet dus groot gevierd geworden. 
Iedereen is van harte welkom op onze scoutslokalen. Er valt immers van alles te 
doen. Je kan iets lekker eten, drinken, je rot amuseren, … Hopelijk zijn jullie er ook 
bij, want dit wil je niet missen!! Zie meer info van het evenement op de site, face-
book...! Tot dan!! 

Zo, dat is dat. De vierde, en laatste Baloe zit er alweer op. Wij vonden het afge-
lopen jaar fantastisch! We hopen jullie allemaal te zien op het epische kapoenen-
kamp. Wij kijken er reikhalzend naar uit. Dit wordt puur genieten! Dikke kusjes, 
jullie leiding! XXX
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Herten
Zondag 10 april – 11u tot 13u30: kookvergadering
Eens lekker kokkerellen is echt heel fijn en daarom maken we vandaag samen iets 
lekker! Kom met heel veel honger naar de lokalen want er gaat veel te smikkelen 
zijn! 

Zondag 17 april – 14u tot 17u: geen vergadering 
Jammergenoeg is er vandaag geen vergadering, maar niet getreurd want het is 
Pasen!! Paaseitjes eteeeeeeen!! 

Zondag 24 april – 14u tot 17u: het mega strategospel
Joepie, iedereens lievelingsvergadering!! We spreken af aan het Mollekesbos in 
Herent waar ons een geweldige vergadering te wachten staat. Vergeet niet om 
tijdens de middag of avond naar het spaghettifestijn te gaan, want is er iets beter 
dan ravotten en daarna een pastake te eten?! Alle info rond het festijn vind je op 
de website.

Zondag 1 mei – 14u tot 17u: leden-aan-de-macht-vergadering
Jaja, je leest het goed, vandaag kiezen jullie wat we gaan spelen! We verzamelen 
zoals gewoonlijk aan de lokalen en we zien wel waar we belanden… Het belooft 
een spannende vergadering te worden!

Zondag 8 mei – 12u tot 17u: daguitstap
Dit is al de laatste vergadering van het jaar… snif snif… maar we gaan er een knal-
ler van maken!! Meer informatie volgt nog via mail.

14 mei en 15 mei: de scouts viert haar 100-jarig bestaan
Joepie! Feest! Ookal was het vorige week de laatste vergadering, dit weekend is 
de perfecte kans om elkaar toch nog eens te zien voordat we op kamp gaan. De 
scouts viert haar 100-jarig bestaan en dat gaan we vieren. En hoe!? Bekijk zeker 
onze website en/of sociale media voor alle bijkomende info ivm de optredens. Ze-
ker komen, het wordt suuuuuuuper cool!!!

Uit naam van de hele leiding sluit ik deze baloe af met met heel veel liefde en goe-
de vooruitzichten naar het kamp! We hopen natuurlijk dat iedereen mee wil en kan 
komen want het gaat heel speciaal worden!! 

Jonas    Myrte     Hannah    Jana
  Silke  Jannika  Tuur
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Hazen
Kiekeboe Hazen, na het mega toffe Ratatouille weekend vliegen we er meteen in 
met leuke vergaderingen die we voor jullie klaar hebben staan. Hopelijk zijn jullie 
altijd talrijk aanwezig. Wij hebben er zoals elke keer weer heel veel zin in!

Zondag 10/04: 14-17u: Bosspel
We gaan weer eens richting de bergen deze zondag. Wij verwachten jullie aan de 
Mollekensberg om 14 uur.  Adres: Keizersstraat 24, 3020 in Herent. Om 17u mogen 
jullie hier weer worden opgehaald.

Zondag 17/04: GEEN vergadering
We kregen een dringende oproep van de paashaas voor hulp van de leiding, omdat 
hij een heleboel eitjes is kwijtgeraakt. Het is dus geen vergadering vandaag want 
we hebben het druk druk druk, maar we zien jullie volgende week met dubbel zo-
veel energie graag terug.

Zondag 24/04: 14-17u: Strijd der Hazen
Deze zondag gaan we ons volledig geven tijdens de strijd der Hazen. Wie is hier de 
grootste strijder tussen de Hazen?

Je zondag wordt nog leuker dan dat het al was. Want zondagmiddag en zondag-
avond is het ook nog eens spaghettifestijn!! Joepie!! Dat wordt smullen!! Hopelijk 
tot dan!!

Zondag 1/05: 9u30-12u30: Brunch
WOEHOEW!! Eindelijk is het tijd om onze afgelaste brunch in te halen. 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.

Zondag 8/05: 12-17u: Daguitstap
Oh nee, hoor ik nu de allerlaatste vergadering?… het is toch weer snel gegaan 
dit jaar. Niet getreurd, we gaan de laatste vergadering knallen met een daguitstap 
naar het provinciaal domein in Kessel-Lo. We verwachten jullie allemaal om 12 uur 
aan parking 2 in de Beemdenstraat (aan de kinderboerderij). We zorgen ook voor 
lekker middageten en vragen daarom om 3 euro mee te nemen.
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Hazen
 
Weekend van 14-15 mei: GEEN vergadering
We willen jullie er nog even aan herinneren dat het 14 en 15 mei het grote 100 jaar 
feest is. Een niet te missen evenement! Meer info hierover vinden jullie via mail of 
op de website.

Voila, dit was het dan voor de vergaderingen dit scoutsjaar…  We kijken alvast heel 
erg uit naar kamp en hopen dat jullie met z’n allen mee kunnen! 

HAAZTA LA VISTA!

Dikke knuffels,
Jullie Hazenleiding



Baloe april 2022 - mei 2022  -  Jojo’s

Jo jo ’s
Gegroet allerliefste jojo’s! Met spijt in het hart moeten wij jullie meedelen dat dit de 
laatste baloe van het jaar is. Gelukkig hebben we ons zot geamuseerd en toch nog 
gewone scoutsvergaderingen kunnen beleven! + Ook niet getreurd want dit bete-
kent dat het epische tentenkamp eraan komt!!!! We gaan er voor een laatste baloe 
nog eens een lap op geven!

Zondag 10 april van 14u tot 17u30
Het lekkere weer doet zijn intrede in Wilsele dorp dus is dit het perfecte moment 
om een beetje te gaan tjollen in ’t Stad, we doen vandaag STADSPEL in Leuven! 
Hoewel Wilsele alles te bieden heeft kan het nooit kwaad om de grote stad te 
verkennen. Jullie gaan verschillende opdrachten moeten vervullen alvorens jullie 
terug naar Wilsele mogen keren. Het is belangrijk dat iedereen vandaag met de 
fiets komt, tot dan!

Zondag 17 april GEEN VERGADERING
Hopelijk is de paashaas vandaag bij jullie langsgekomen, bij de leiding alvast wel. 
Doordat de leiding momenteel druk bezig is met het zoeken van paaseitjes kunnen 
we vandaag jammer genoeg geen leiding staan, tot volgende week! 

Zondag 24 april van 11u30 tot 14u30 en 17u tot 20u
Vandaag is HET evenement van het jaar: SPAGHETTIEFESTIJN! Dit is extra be-
langrijk omdat de winst van dit etentje integraal naar de jojo- en giverkampen gaat. 
Maar om centjes te verdienen moet er natuurlijk ook gewerkt worden. Daarom 
vragen we jullie om van 11u30 tot 14u30 en 17u tot 20u te komen helpen afwassen 
en natuurlijk ook om de overheerlijke pasta te eten met jullie hele familie. Tot dan!

Zondag 1 mei van 14u tot 17u30
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het vandaag dag van de arbeid! Dit is een 
dag om al de hardwerkende mensen van dit land eens extra in de bloemetjes te 
zetten. Wij gaan vandaag zelf eens proeven van het leven als arbeider en onze 
handen uit de mouwen steken. Het belooft alvast episch te worden, tot dan!
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Jo jo ’s
Zondag 8 mei van 14u tot 17u30
Dit is de allerlaatste echte zondagnamiddagvergadering, maar niet getreurd want 
het is meteen een goeike. Hopelijk zit het weer mee, want we gaan een megasnel 
vlot maken en een vlottentocht op de vaart doen! Neem zeker kleren mee die nat 
mogen worden, en extra droge kleren en een handdoek. We gaan het scoutsjaar 
afronden in stijl. Hopelijk kan iedereen erbij zijn!

Weekend 13 tot 14 mei 
Dit weekend vieren we het 100jarig bestaan van Scouts Sint-Maarten Wilsele! Dit is 
een uitzonderlijke mijlpaal waarvoor we dankbaar mogen zijn dat we deze mogen 
meemaken! Het evenement neemt plaats op zaterdag en zondag en is gevuld met 
allerlei leuke activiteiten zoals een fototentoonstelling, springkasteel, muziekfesti-
val en nog veel meer! Meer info is te vinden op onze Facebook, website en in jullie 
mailbox. Allen tot dan, voor het bangelijkste scoutsevenement allertijden! 

Ziezo dit was het dan voor de allerlaatste baloe van het jaar! Hopelijk hebben jullie 
ervan genoten en hebben jullie even veel goesting in kamp zoals wij!!
Dikke groepsknuffel 

Jullie leiding <333333
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G ivers
Hello allerliefste givers, dit is de laatste baloe van het jaar maar we maken er nog 
echte knal vergaderingen van + het kamp komt dichterbij!! Dit gaat echt episch 
worden dus hopelijk zijn jullie er allemaal bij!

Zondagvergadering 10 april 11-14h KOOKVERGADERING
Vandaag gaan we een heerlijk gerechtje maken! Ter voorbereiding van spaghetti-
festijn maken we er zelf al eens ne goeie! Neem allemaal 1 ingrediënt mee dat we 
kunnen gebruiken om onze spaghetti overheerlijk te maken! 

Zondag 17 april geen vergadering, Pasen 
Helaaas paashaas, geen vergadering vandaag! Geniet van al het lekkers op het 
paasfeest!

Zaterdag 23 april 16u spaghetti klaarmaken derdejaars
De DERDEJAARS worden om 16h verwacht om spaghetti te maken, als je er niet 
kan bijzijn, laat dat dan zeker weten. Het duurt een 7 tot 8 uur om alle voorberei-
dingen te treffen! Terwijl praten we een beetje bij, zetten we een muziekje op! Wij 
zorgen voor eten die avond, Tot dan! 

Zondag 24 april spaghettifestijn 9h-22h
Deze zondag wordt IEDEREEN verwacht op de lokalen om heerlijke spaghetti te 
serveren om geld in te zamelen voor ons kamp! Heel belangrijk dat jullie veel re-
clame maken & allemaal komen werken, zo wordt ons kamp nog epischer! Hou de 
hele dag hier voor vrij, meer info volgt nog via whatsapp.

Zondag 1 mei: Omgekeerde vergadering 
Trek je kleren binnenstebuiten, ondersteboven aan, verwissel van geslacht,... Laat 
je creativiteit de vrije loop gaan op deze omgekeerde vergadering! Niet komen is 
dus de boodschap ;)) 
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G ivers
Zondag 8 mei: 10:30-17:30: daguitstap
Voor onze allerlaatste vergadering maken we er een daguitstap van! Jullie worden 
verwacht op de lokalen om 10u30 en we gaan er terug zijn rond 17u30. Neem ze-
ker je fiets, drinkbus en lunchpakket mee, wat je voor de rest nodig hebt laten we 
via de whatsapp weten!

Zaterdag 14 mei: 100 jaar 
Jullie hebben er ongetwijfeld al van gehoord het grootste evenement van het jaar 
staat voor de deur! Zet je aanwezig op het facebook evenement, volg de instagram 
van de scouts goed en nodig al je vrienden uit! Het belooft een festival te worden 
om nooit te vergeten!

Zo dit was het alweer voor dit scoutsjaar!! Tot op kamp! Wij kijken er al heel hard 
naar uit!!

Wout   Kato     Robbe    Lucas
 Margo   Anton   Igor Lien
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J in
Hopelijk hebben jullie allemaal wat kunnen bijslapen na onze gezellige leefweek 
en zijn jullie weer klaar voor een nieuwe baloe!! De laatste van ons fijne jinjaar :(( 

Woensdag 6 april 20u30: Stam 
Het is vakantie en hier hoort natuurlijk een goed feestje bij!! Jullie zijn allemaal wel-
kom vanaf 20u30 op de lokalen. Het thema volgt via facebook!!

Zondag 17 april en maandag 18 april: gouwvoetbal
Maandag 18 april organiseren wij het jaarlijkse gouwvoetbal voor de leidingsploe-
gen uit onze buurt!! Hierbij gaan we goals sjorren en een bar & bbq voorzien dus 
hou deze dagen zeker vrij. Zondagnamiddag spreken we af om te sjorren en voor 
te bereiden en maandag worden jullie allemaal om 9u verwacht voor het evene-
ment (dit duurt een hele dag, maar het is een vrije dag dus toppie). 

Zondag 24 april 14u: battle +  spaghettiiiii 
Vandaag gaan we eens zien kijken wie de sterkste jingroep is van Leuven en om-
streken, spannenddd!! Voor of na de vergadering allemaal welkom om samen spa-
ghetti te eten en zo de jojo’s en givers te sponsoren (neem hiervoor een centje 
mee).

Zondag 1 mei 13u30: Wie wordt de leiding van volgend jaar??
We gaan jullie leiding-skills eens testen!! Vandaag mogen jullie namelijk stage lo-
pen. Jullie zijn al welkom vanaf 13u30 dan kunnen jullie mee voorbereiden.

Zondag 8 mei 14u-17u30: Laatste vergadering :(( 
Het is de allerlaatste vergadering van ons jinjaar!! Saddd, maar we maken er een 
gezellige dag van!! Verdere info volgt nog.

Weekend 14 - 15 mei: 100 jaar 
Hét evenement van het jaar is natuurlijk ons 100 jaar samen met ons festivalleke 
TRAM C. Jullie zullen zaterdag ingeschakeld worden voor de bar en daarna kun-
nen jullie gemaan genieten van de muziek en sfeer enzoo!

Dikke kussen, Jullie leiding 

(al aan het oefenen voor gouwvoetbal)



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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Ons mag je ‘t vragen



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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Ons mag je ‘t vragen
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

Baloe april 2022 - mei 2022  -  Ons mag je ‘t vragen

Ons mag je ‘t vragen
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

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

Ons mag je ‘t vragen
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