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Beste Scouts 

De herfst is in het land en de winter staat te springen om er ook in te vliegen. Geluk-
kig kunnen onze benen tegen een (wind)stootje en proberen wij zo lang mogelijk in 
korte broek naar de scouts te komen (hint, hint, hint). In deze editie kan u te weten 
komen wat we in december én januari op onze scouts allemaal gaan uitsteken.

Het scoutsterrein is omgepoegd en het nieuwe gras is gezaaid, we kunnen ons 
stillaan weer gaan amuseren op ons eigen terrein. Voorlopig blijven we wel ‘s zon-
dags nog afspreken op het Sint Maartenveld. De avondvergaderingen zullen wel al 
terug doorgaan op de lokalen. Kijk telkens goed na in de baloe waar en wanneer 
de leden verwacht worden.

We hebben nog goed nieuws: na een succesvolle eerste editie zal dit jaar een 
tweede editie van Tram C plaatsvinden. Samen genieten van sfeervolle muziek, 
een hapje en een drankje op het geliefde Sint Maartenveld. Ik kan u verzekeren, 
het wordt NOG leuker dan vorig jaar. Zet al zeker zaterdag 29 april 2023 in je 
agenda. Dit betekend (helaas) wel dat de terrasavond ook dit jaar niet zal door-
gaan. 

Onze jin staat ook nog steeds paraat om bij elk klusje te komen helpen. Organiseer 
je een feest, heb je hulp nodig in de tuin, moet je auto gekuist worden, babysit no-
dig? Dan raden we je rent a jin aan. Op die manier steun je hun buitelands kamp. 
De jin organiseert ook nog een wijnavond en natuurlijk nog de jinquiz. 

Verder wensen we jullie alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Anton, Kasper, Elle en Sofie



Nachtcontroletocht

Quiz jin

Wijnavond jin

Groepsweekend

Spaghettifestijn

Tram C

Startdag 2023
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Zet je in beweging
Kalender 2022 - 2023

Data kampen 2023
- Kapoenen: 2 tot 8 juli
- Herten en Hazen: 12 tot 18 juli
- Jojo’s: 5 tot 15 juli
- Givers: 19 tot 29 juli
- Jin: 6 tot 24 juli

Zaterdag 18 februari 2023

Zaterdag 4 maart 2023

Zaterdag 25 maart 2023

Vrijdag 14 april - Zondag 16 april 2023

Zondag  23 april 2023

Zaterdag 29 april 2023

Zaterdag 23 september 2023
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Scoutsetentje
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Kapoenen
Dag lieve kapoenen, het is al tijd voor een tweede BALOE, wat gaat de tijd snel!! 
Ook deze keer hebben wij de coolste, leukste, spannendste, gezelligste, zotste… 
vergaderingen voor jullie klaarstaan, die jullie zeker niet willen missen!  

Zondag 4 december: 14u - 16u: Sinterklaas 
Hopelijk zijn jullie het afgelopen jaar allemaal braaf geweest zodat jullie niet in de 
zak worden gestopt. Voltooi de laatste opdracht van de Sint waarmee hij beslist of 
jullie goede kapoenen zijn en krijg iets lekkers! Jullie worden verwacht om 14u op 
de scoutslokalen.

Zondag 11 december: 14u - 17u: speurtocht 
Welke neus zet ons op het juiste spoor? De neus van de speurneuzen van de 
kapoenen natuurlijk. Ben jij ook zo benieuwd waar deze tocht ons brengt? Dan 
zien we je met plezier komen. We zien jullie graag om 14u op het SMV (Sint 
Maartenveld).

Zondag 18 december: 14u - 17u: wie heeft de kerstman ontvoerd vergade-
ring?
Oh nee, er is iets verschrikkelijks gebeurd! De kerstman is ontvoerd. Zoals een 
echte detective gaan we op zoek naar elk detail. Heb jij al een vermoeden wie 
het heeft gedaan, hoe en waar het heeft plaatsgevonden? Aarzel niet om iets te 
zeggen, alle tips zijn broodnodig. Help ons om de zaak op te lossen! Kom om 14u 
naar het SMV om samen met ons het mysterie op te lossen!

Vrijdag 23 december : 18u - 20u: kerstetentje
Ook bij de scouts wordt er gedineerd in de kerstperiode. Wie zien we aan de 
kersttafel zitten om te genieten van een overheerlijke maaltijd? Jullie worden 
verwacht om 18u op de lokalen met een lege maag, waarna jullie met jullie buikje 
rond om 20u weer huiswaarts mogen.

Zondag 1 januari: geen vergadering
3…2...1 Een heel gelukkig nieuwjaar kapoenen! Deze week is het jammer genoeg 
geen vergadering. Wij zien jullie graag terug volgende week! 

Zondag 8 januari: 14u - 16u: driekoningen 
Oefen jullie zangkunsten alvast want vandaag gaan we zingen van deur tot deur. 
Kennen jullie het liedje nog? Driekoningen, driekoningen geef mij een nieuwe 
hoed… Kom om 14u naar het SMV! 
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Kapoenen
Zaterdag 14 januari: 18u30 – 20u30: casino
Zijn jullie er klaar voor om alles in te zetten? Waag een gokje in ons casino en wie 
weet word je wel stinkend rijk! Jullie worden verwacht om 18u30 op de lokalen in 
jullie chicste outfit!

Zaterdag 21 januari: 18u30 – 20u30: film
Vandaag zakken we gezellig achterover in een zetel terwijl we een film kijken met 
een hapje en een drankje. Tot in de zetel! We spreken af om 18u30 op de lokalen.
 
Zaterdag 28 januari: 18u30 – 20u30: griezel-vergadering
Klaar om de duisternis in te trekken met zijn allen? Vanavond zien we jullie graag 
komen naar onze griezel-vergadering. Kom suuuuuper eng verkleed naar de loka-
len om 18u30.

Zondag 5 februari: geen vergadering
Na een zware periode voor jullie leiding rusten we een weekendje uit. Tot volgende 
week!

Zondag 12 februari: 14u - 17u: valentijnsvergadering 
Iedereen verdient liefde, daarom nodigen we jullie allemaal uit om naar onze valen-
tijnsvergadering te komen. Misschien zit er wel een romanticus onder de kapoenen 
die ons allerlei dingen kan bijbrengen. We zien jullie graag om 14u op de lokalen!

Zondag 19 februari: 14u - 17u: legervergadering
Vandaag worden jullie versneld opgeleid tot soldaat. Zijn jullie klaar om gedrild te 
worden? Oh ja, een goede soldaat wil niet opvallen dus zorg dat je gecamoufleerd 
naar de lokalen trekt. 

Ziezo, dat was al weer de tweede 
baloe van het jaar, hopelijk hebben 
jullie er evenveel zin in als wij! Tot 
snel!

xxx
De allerleukste kapoenenleiding!
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Herten
Dag lieve herten, het is al tijd voor de tweede baloe. Wat gaat het jaar al snel!
Lees goed de baloe voor de juiste uren en plaatsen en eventueel of je iets extra 
moet meenemen. Vanaf midden januari schakelen we ook over naar avondverga-
deringen, die vinden plaats op zaterdag. We kijken alvast uit naar deze gezellige 
wintervergaderingen.

Zondag 4 december 14u-16u: Sinterklaas
Jippieeee vandaag komt de Sint langs op de scouts, hopelijk zijn jullie allemaal 
braaf geweest. Want wie zoet is krijgt lekkers!!!! We spreken af op de lokalen, en 
dan zien jullie wat de sint voor jullie in petto heeft. Deze vergadering eindigd één 
uurtje vroeger!

Zondag 11 december 14u-17u: Dorpspel
Het is deze zondag tijd voor een echte klassieker, dorpsspel !! Hoe goed kennen 
jullie het dorp? We gaan het deze vergadering te weten komen… Tot dan! We zien 
jullie op het sint maartenveld.

Zondag 18 december 15u-18u: WK-vergadering
Maak jullie allemaal klaar voor de enige echte WK-vergadering. Samen met de 
Hazen gaan we onderandere supporteren voor de finalisten van het wereldkampi-
oenschap voetbal. De echte supporters mogen zich uiteraard in thema verkleden. 
We verwachten jullie om 15:00 op de lokalen, hier eindigen we ook om 18:00. 

Woensdag 21 december 18u-20u: Kerstetentje
Kerst komt dichter en dichterbij, dus is het hoogtijd voor ons kerstetentje!! Wij 
gaan zorgen voor een heerlijk kerstmaal, neem hiervoor dus 5 euro mee naar de           
vergadering. Na ons diner is er tijd voor een kerst-show, dus bereid op voorhand,  
eventueel samen met andere herten, een act voor zodat we een prachtige show 
hebben. We verwachten jullie om 18:00 op de lokalen. Tot dan!

Zondag 01 januari: geen vergadering
Deze zondag is het geen vergadering, geniet van de familiefeesten en het lekker 
eten! Hopelijk hebben jullie mooie nieuwjaarsbrieven geschreven voor jullie familie 
en vrienden!

Zondag 08 januari 14u-16u: driekoningenvergadering
Vandaag gaan we samen met de hazen en kapoenen op pad en driekoningen 
zingen in wilsele dorp. Haal je mooiste zangtalent boven, zodat we alle mensen 
kunnen verwarmen met ons gezang. We spreken af op sint maartenveld en de 
ouders mogen jullie op het einde van de vergadering daar al om 16:00 ophalen.
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Herten
Zaterdag 14 januari 18:30-20:30:  Spelletjes-avond
Jeeeej het is weer zover, het is tijd voor de eerste avondvergadering van het jaar!! 
We gaan er een heel gezellige en warme spelletjes-avond van maken. Heb je thuis 
een leuk gezelschapspelletje, dan mag je dat zeker altijd meenemen. Kom allemaal 
af naar de lokalen om 18:30 en hopelijk staat het geluk aan jullie kant vanavond!

Zaterdag 21 januari 18:30-20:30: Film-avond
Vanavond is het filmavond, want niets is beter dan op een koude winter avond 
gezellig met je vrienden naar een film te kijken met een lekkere snack erbij! De film 
begint om 18:30 op de lokalen. Tot dan!

Zaterdag 28 januari 18:30-20:30: Gala-avond 
Trek allemaal jullie chique kleren aan, want het is gala-avond samen met de hazen. 
Dos je haren maar helemaal uit en kom met je goed humeur af naar de lokalen. 
Dan maken we er samen een spetterende avond van en sluiten we de avondver-
gaderingen met een knaller af!

Zondag 5 februari: geen vergadering
We zien jullie volgende week terug! Kusjes jullie leiding!

Zondag 12 februari 14u-17u: olympische-spelen (lokalen)
De avondvergaderingen zitten er alweer op, terug tijd voor de klassieke zondagver-
gaderingen. We beginnen met de olympische spelen! Warm je alvast op en trek je 
sportiefste outfit aan want het zal een actieve vergadering worden. Sportieve groetjes!

Zondag 19 februari 14u-17u: ketnetvergadering (lokalen)
Jooo dag lieve ketnettersss, vandaag is het de enige echte super spectaculaire 
ketnetvergadering. Hopelijk hebben jullie evenveel zin in deze zondagnamiddag 
als ons, want het belooft kei ketnettergek te worden! 

Aliengroet, jullie leiding
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Hazen
Beste Hazen,
Hier zijn we dan weer met de 2de baloe. Hebben jullie er veel zin in? Hopelijk zijn 
jullie allemaal talrijk aanwezig, want het gaat gemaan tof worden! Vergeet ook ze-
ker niet de datums, uren en locaties goed te checken, want de avondvergaderingen 
zijn op komst!

Zondag 4/12: 14u-16u: Sinterklaas 
Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint! Wie is er allemaal braaf geweest? Wie toch 
niet braaf is geweest…, dit is je kans om je toch nog eens te bewijzen voor de Sint. 
We verwachten jullie om 14u aan de lokalen! 

Zondag 11/12: 14u-17u: King of the hill 
Zorg dat je je klimschoenen aan hebt want deze keer is het laddercompetitie. Jullie 
doen allemaal opdrachten tegen elkaar. Wie wint komt hoger op de ladder. Wie het 
hoogste eindigt wint en wie weet ben jij dat wel! deze vergadering gaat door op het 
Sint Maartenveld.

Zondag 18/12: 15u-18u: WK Voetbal 
Vandaag is het zo ver: de laatste wedstrijd (finale) van het wk 2022 in Qatar. Naar 
deze dag hebben we allemaal uitgekeken. Hopelijk staan de Rode Duivels in de 
finale en kunnen ze ook winnen. De Rode Duivels hebben jullie steun nodig. Kom 
allemaal in voetbaloutfit naar de lokalen om de finale te volgen en de belgen te 
steunen. Als het een ander land is gaan we nog steeds gewoon supporteren.

Dinsdag 27/12: 18:00-20:30 Kerstetentje
Kom allemaal af naar de lokalen om gezellig aan tafel te zitten en je buikje vol te 
eten bij het kerstetentje. Belangrijk is: neem 5 euro mee voor het lekkere eten en 
drinken dat wij voor jullie voorzien. 

Zondag 1/01: GEEN vergadering
Een nieuw jaar staat voor de deur, dus is er helaas geen vergadering voor jullie 
deze week! Maar treur niet, volgende week vliegen we er gewoon weer in! Dikke 
nieuwjaarskussen van jullie leiding en tot 2023!

Zondag 8/01: 14u-16u: Driekoningen 
Driekoningen driekoningen geef mij nen nieuwe hoed! Na elkaar 2 weken niet te 
zien is het eindelijk zover! Kom zeker allemaal verkleed en warm je stem alvast 
maar goed op want we gaan Wilsele rondzingen! we verwachten jullie op het Sint 
Maartenveld
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Hazen
Zaterdag 14/01: 18u30-20u30: Leren kom kneden 
Kom kneden in deze leren kom kneden vergadering. Wat leren kneden? Een kom. 
Zeker komen dus, want we gaan kommen kneden. Iedereen kneedt zijn eigen kom. 
Kom kneden, maar jullie kunnen ook iets anders kneden, maar eerst leren een kom 
kneden. Komen jullie? Ja?! Kom leren kom kneden op de lokalen!!!
(Breng ook maar knutselspullen mee die jullie thuis niet gebruiken!) 

Zaterdag 21/01: 18u30-20u30: We gaan naar de TROPISCHE zoo met deze 
film. De tweede avond vergadering is een feit. Kunnen jullie al raden welke film we 
gaan kijken? Kom af naar de lokalen om deze leuke film niet te missen.

Zaterdag 28/01: 18u30-20u30: Gala
Deze vergadering is suuuuperrrrrrr speciaal en dat heeft 3 redenen: het is de laat-
ste avond vergadering :(, deze vergadering is samen met de herten EN het is 
GALA!! Kom af naar de lokalen in jullie mooiste en chiqueste kleren! (psstt. Er 
is een rode loper!) Dus we willen geen scoutshemd, scoutsrok of stapschoenen 
hierbinnen zien! Kom zeker af! WAAR IS DAT FEESTJE? HIER IS DAT FEESTJE!

Zondag 5/02: GEEN vergadering
De examens voor jullie leiding zitten erop! Dus we moeten even bekomen en ge-
nieten van deze week na al dat harde werk! Tot volgende week iedereen, maak er 
een fijn weekend van!

Zondag 12/02: 9:30-11:30u: Brunch 
Neem allemaal een stuk fruit of iets anders mee dat je lekker vindt, want vandaag 
gaan we brunchen. Neem ook 3 euro mee voor het lekkere eten dat we samen 
gaan maken. Deze vergadering gaat door op de lokalen.

Zondag 19/02: 14-17u: Highland games
Spijtig maar helaas, dit is de laatste vergadering van deze baloe. We sluiten af met 
highland games. Kom allemaal naar deze vergadering en laat nu is voor een keer 
zien hoe sterk je bent. bij deze vergadering verwachten we jullie op de lokalen.

Ziezo dat was het al 
voor de 2de baloe.
haaazta lavista
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Jo jo ’s
Dag allerliefste jojo’s

Het weekend was plezant, we kennen elkaar al wat beter nu, de vergaderingen 
gaan dus alleen maar toffer worden! En hoho wat hebben we weer wat leuks voor 
jullie in petto:

Zondag 4 december: 16u tot 17u: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Ja, je hebt het goed gehoord, 
de Sint is opnieuw in het land! Ben jij braaf geweest dit jaar? Verdien je iets lekkers 
van de Sint? Dat zien we zondag. Tot dan, op de lokalen!

Vrijdag 9 december: 20u tot 22u: Ik zie ik zie wat jij niet ziet vergadering
Wat zou dat dan zijn??? Alvast een heel mysterieuze vergadering… Roept dit 
nieuwsgierigheid in jou op? Kom dan zeker naar de vergadering, want zien is gelo-
ven! We zien jullie graag op de lokalen!

Vrijdag 16 december: 20u tot 22u: Film
ZAAAAAALIIIIIIG! Een avondje rustig relaxen en chillen. Kom mee met ons gezellig 
onder een dekentje met een lekkere snack naar een animerende film kijken! We 
spreken af op de mooiste locatie van heel Wilsele: De lokalen!

Dinsdag 20 december: 19u-21u: Kerstetentje
Het is bijna zover: Kerstmis is in zicht!!! Het gezelligste feest van het jaar! Kom dit 
alvast samen met ons allemaal vieren. Niet vergeten om 5 euro voor het lekkere 
eten mee te nemen + een cadeautje ter waarde van maximaal 5 euro. Voor wie tijd 
heeft: een zelfgemaakt cadeautje is zelfs nog leuker! Ho ho hopelijk zien we jullie 
op de lokalen! 

Vrijdag 25 december + 2 januari: geen vergadering
Het zijn eindejaarsfeesten en dus geen vergadering. Geniet van de vakantie en het 
lekker eten met jullie familie! We zien jullie allemaal heeeeeel graag terug na de 
vakantie!
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Jo jo ’s
Vrijdag 6 januari: 20u tot 22u: Casino
Welcome to Las Vegas ladies and gentlemen! Gelukkig hoeven we niet echt naar 
Las Vegas te gaan: veel te ver en te duur. Nee, in plaats daarvan hebben we Las 
Vegas naar hier gehaald! Zin om je op te kleden, om te spenderen, om te consu-
meren maar vooral om je te amuseren? Dan zien we je op Casino3012 met adres: 
de lokalen! 

Vrijdag 13 januari: 20u tot 22u: Bowlen
Wat begint met de B en eindigt op OWLEN… b-b-b-BOWLEN! Ja-ha we gaan op 
uitstap! Neem allemaal 4 euro mee. We spreken af op de lokalen om van hieruit 
met de fiets te vertrekken (zie dat je lichten werken, fluohesjes worden door ons 
voorzien).

Vrijdag 20 januari: 20u tot 22u: Pyjamavergadering
Niks leukers dan eens een vergadering in pyjama. Doe je meest comfortabele kle-
dij aan, glij in een paar makkelijke pantoffels of kerstsokken en zet gerust een 
zachte slaapmuts op. Hoe dan ook, we zien jullie wel tegen 20u slaapwandelend 
de scoutslokalen binnenkomen!

Vijdag 27 januari: 20u tot 22u: Het-is-geen-spokentocht-vergadering
Is het een spokentocht, is het een lichtjestocht, nee dat is het niet! Of toch wel… 
Wees niet gevreesd voor deze laatste avondvergadering en kom met veel enthou-
siasme en een grote lach (en vooral niet te veel schrik) naar de lokalen!

Zondag 5 februari: Geen vergadering
De leiding verlaat het kantoor voor een tijdje want we nemen verlof. We zullen jullie 
missen! 
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Jo jo ’s
Zondag 12 februari: 14u tot 17u30: Valentijnvergadering
Liefde is samen wandelen,
hand in hand,
door het onbekende land.
Je moet soms over bergen en dalen,
maar door de liefde,
zullen we niet verdwalen.
Dus laat je leiden,
naar de lokalen.
Gedaan met de avondvergadering,
want tegen 14u vliegen we erin! 

Zaterdag 18 februari: NCT
Neo Culture Technology? Niet-commerciële transactie? Nucleaire cardiologie 
technoloog? Nacht Controle Tocht? JAZEKER! Op de planning staat een avon-
tuurlijke wandeling met de leiding, zeker de moeite om te komen! Pak je warmste 
regenjas mee, wat water (drinkbus) voor onderweg en een paar stevige schoe-
nen. We spreken af op de lokalen. Hoe laat we juist afspreken wordt nog via mail 
meegedeeld.

Ziezo, semester twee zit er al weer op :’( 
Maar hey, dat betekent dat het kamp dichter en dichterbij komt! Het kamp zal 
doorgaan van 5 juli tot 15 juli. We gaan er 10 dolle dagen van maken! 
Dikke kussen xxx
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G ivers
Iiieeep,

Terug achter het typmachine gaan zitten en rustig muziekske opzetten en voor de 
rest de vingerkes het werk laten doen en we krijgen weer een paar pagina’s vol 
gezever. Eigenlijk weten jullie al wat het allemaal gaat zijn want deze periode zijn 
we gewoon bijna verplicht altijd hetzelfde te doen. Maar jullie kennen zeker al de 
oude zegwijzen: “Avondstond heeft goud in de mond” of “’s Morgens grote Jan, ‘s 
avonds ook maar grote man” of “’ s morgens vroeg, de hele dag te vroeg” of “ ‘s 
avonds een reus, ‘s morgens een kneus” of “wie ‘s avonds een kip doodt, eet ‘s 
morgens geen ei op zijn brood” of “hoe later op den avond hoe schoner het volk” of 
“de dag niet voor de avond prijzen”. 
Op al deze spreuken met waarheid hebben we ons gebaseerd om toch wel zeer 
vaak (eigenlijk altijd) in de avond te gaan vergaderen. 

Veel lekjes en gekke bekjes,
jullie giverleiding xx

Zondag 4 december: 17u - 18u: Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit blablabla, ge kent de rest wel zeker. Sint en piet 
komen op visite moeste tijd hebben om effe te pauzeren tussen het blokken door, 
komt dan om 17u00 effe langs op de lokale, en as den ouwe goe gezind is moogde 
om 18u00 al neruis.

Vrijdag 9 december: 20u - 22u: GTA V vergadering
Faka roofdieren, vanavond spelen we het enige echte terroristenspel! Kom alle-
maal om 20u naar de lokalen om te ontdekken of ge wit poeder moogt dealen of 
ge juist het wit poeder moet zien te pakken. Pak uw gevaarlijkste Nerfgeweer of 
waterpistool mee en dan maken we Wilsele onveilig.

Vrijdag 16 december: 20u - 22u: Stadsspel
Vanavond doen we onze meest frisse kerstpak aan, want we gaan een gigantisch 
neig kerststadspel spelen. Dus kom zeker met jullie stalen ros (geen elektrische 
step) naar de lokalen en kunnen we gaan kleurenwiezen met de kerstman, allé ja 
nee ma ge snapt het wel.
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G ivers
Vrijdag 23 december: 19u30 -21u30: Kerstetentje
Feesten! want het is kerstmis, maar nu geen familiefeest, maar ne keer gaan chec-
ken hoe de leiding kalkoen prepareert, allé ja misschien boeffe w’ iet anders ze, 
maar ’t is maar bij wijze van spreken è. Allé ja, om 19u30 aan ’t lokaal, met e 
kadoke van 3 EUR en 5 EUR inkomgeld, en in smoking, of avondkleed dus gene 
nachtjapon, om 21u30 gaat de leiding op een ander gaan verder feesten, en ist 
dus ook gedan.

Vrijdag 30 december: 20u - 22u: Niets
U leest het goed, vanavond is het geen vergadering want de leiding is zich mentaal 
aan het voorbereiden op oudjaar.

Vrijdag 6 januari: 20u - 22u: More Foam in the Doom
Nu jullie allemaal hebben kunnen uitslapen in de vakantie is het tijd om er nog eens 
op uit te trekken. Na Boite, Polo Loco, Diep …  en alle andere leuke feestjes is het 
tijd voor nog eens een echte boite. Kom dus allemaal om 20u naar ‘t lokaal op den 
berg en ontdek wat we gaan doen.

Vrijdag 13 januari: 20u - 22u: Bowling
Jawel, jawel, het is nog eens tijd om me wa balle te gaan rolle! Pakt uw stalen ros, 
een muntstuk van 2 euro , één van 1 euro en één van 0.5 euro en natuurlijk uw 
handoekske om uw bal mee af te drogen en dan kunnen we de kegelkes omver 
gaan smijten! We spreken af aan de lokalen!

Vrijdag 20 januari: 20u - 22u: Film
Inderdaad, u leest het goed. We gaan het vanavond rustig aan doen met een 
schone film. Welke film het wordt is nog een verrassing maar het belooft de moeite 
te zijn (ik heb van horen zeggen dat Iggy de Zillion mee heeft geproduceerd). Doe 
uw zachtste onesie aan en dan maken we van ons lokaal de betere cinema ZED! 
Tot dan xx

Vrijdag 27 januari: 20u - 22u: 3012 got the talented masked singer
Niels Destadsbader, Ann Lemmens, Viktor Verhulst, Andy Peelman … ze komen 
allemaal! Dus jullie ook! Vanavond houden we onze eigen talentenjacht op de lo-
kalen. We gaan opzoek naar jullie meest verborgen talent en leggen dit voor aan 
een zeer ervaren en professionele jury. Bereid allemaal een geweldige act voor en 
dan zorgen wij een blinkend decor met alles erop en eraan! 
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G ivers
Vrijdag 5 februari: 14u - 17u30: Weeral niets
U leest het goed, vandaag is het geen vergadering want de leiding is zich mentaal 
aan het voorbereiden op het tweede semester. 

Vrijdag 12 februari: 14u - 17u30: Verrassingsvergadering
De eerste vergadering van 2023, dat moet wel een epische vergadering zijn. En 
dat is het ook! Dé vergadering van het jaar waar iedereen naar uitkijkt; verras-
singsvergadering! Wat we vandaag gaan doen blijft wel nog even geheim, no shit. 
Maar kom om 14u allemaal naar de lokalen MET EEN RIETJE. Meer zeggen we 
voorlopig nog niet.

Salluti en La Costas,
de giverleiding
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Lieve jinners, we hebben er al fantastische eerste maanden opzitten samen, 
maar we hebben nog veel meer voor jullie in petto! Kom hier te weten wat dit 
allemaal is. 

Vrijdag 2 december: stam 
Vandaag is het weer stam! Jippie! Met de examens die eraan komen weten we dat 
niet iedereen erbij kan zijn. Maar altijd welkom om even te passeren. Veel succes 
met jullie examens, dikke kussen.

Zondag 4 december 18:00-18:30: Sinterklaas
De ideale blokpauze vandaag om een halfuurtje de Sint gedag te komen zeggen. 
De vraag die we ons allemaal stellen natuurlijk is, zijn er stoute kindjes dit jaar? Dat 
zullen we snel ontdekken! Dit gaat wel door op de lokalen. Daarna kunnen we ook 
nog even kalenders gaan verkopen.

Vrijdag 9 december 20u-22u: kalenders verkopen
Vandaag is het een heel belangrijke dag! We gaan nog eens een goeie kalender-
verkoop sessie doen. Jullie mogen hier ook al in de namiddag aan beginnen na 
jullie examens. We gaan zoveel mogelijk kalenders de deur uit proberen krijgen. 
Het zou dus heel fijn zijn als iedereen aanwezig is. 

Vrijdag  16 december: 20u-22u: kalenders verkopen 
Vandaag is het een heel belangrijke dag! We gaan nog eens een goeie kalender-
verkoop sessie doen. Jullie mogen hier ook al in de namiddag aan beginnen na 
jullie examens. We gaan zoveel mogelijk kalenders de deur uit proberen krijgen. 
Het zou dus heel fijn zijn als iedereen aanwezig is.  

Donderdag 22 december: 19u-22u kerstetentje 
Woep woep! Vandaag is het kerstfeestje! Neem allemaal een cadeautje mee ter 
waarde van 5€. Meer info volgt.  

Vrijdag 30 december: geen vergadering  

Vrijdag 6 januari: 20u-22u: verrassing 
Na het verkoop van alle kalenders hebben jullie een verrassing verdiend. Zeker 
komen om te weten wat dit is. 
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Vrijdag 13 januari: 20u-22u: Het grote anton was gisteren jarig spel
Anton was gisteren jarig! Dus vandaag spelen we het grote anton was gisteren jarig 
spel. Hiervoor heb je zeker je fiets nodig!

Vrijdag 20 januari: 20u-22u: bowlen 
Strike, spare, wie is de grote jin bowling king? We komen het vanavond te weten! 
Kom met jullie fiets. Jolan is jarig! 

Vrijdag  27 januari: 20u-22u: de finale avondvergadering vergadering 
WOWWW vandaag is het alweer de laatste avondvergadering! Spannendd, wat 
gaan we doen?

Zondag 5 februari: geen vergadering 
De leiding bekomt even van hun examens, we zien elkaar volgende week weer. 

Zondag 12 februari: 14u-17u30: het is terug zondagvergadering vergadering 
WOWWW het is terug zondag vergadering! We hebben iets heel speciaals voor 
jullie in petto vandaag! Zeker komen!

Vrijdag 17 februari: stam
Het is stam vandaag! Het is even geleden dus hoog tijd om de benen weer te strek-
ken en de bloemetjes buiten te zetten. 

Zaterdag 18 februari: nachtcontroletocht
Het is vandaag nachtcontrole tocht, jullie wandelen dit met de leden. Dit is echt 
episch! Dus zeker komen, de exacte uren communiceren we nog. Doe zeker je 
stapschoenen aan en gaan!

Dit was het weer voor deze baloe, een leuke mix van werken en toch ravotten. Veel 
succes met de examens en hopelijk zijn jullie allemaal talrijk aanwezig. Kusjes 
De heilige drievuldigheid 



Kawellenleiding Herten
hertenleiding@scoutswilsele.be

Hanne Pinxten
Extatische Parkiet
hannepinxten@scoutswilsele.be
0478/27.27.02

Joris Verbruggen 
Luchthartige Wouw 
jorisverbruggen@scoutswilsele.be
0468/10.45.68

Jonathan Vangeel
Integere Zwaan
jonathanvangeel@scoutswilsele.be
0492/86.65.75

Ella Dekoning
Empathische Steppelemming
elladekoning@scoutswilsele.be
0472/19.10.22

Lone Bormans
Gracieuze Jako
lonebormans@scoutswilsele.be
0473/41.14.49

Lara Leukemans
Trouwhartige Distelvink
laraleukemans@scoutswilsele.be
0489/32.62.92

Kapoenenleiding
kapoenenleiding@scoutswilsele.be

Paulien Gielis 
Innemende Newfoundlander 
pauliengielis@scoutswilsele.be 
0470/39.86.56

Robbe Kennes
Doelbewuste Behoedzame Sneeuwhoen
robbekennes@scoutswilsele.be
0484/90.56.82

Jannika Van de Sompele
Beheerste Bergbever
jannikavandesompele@scoutswilsele.be
0472/91.32.93

Rune Van Rietvelde
Scherpzinnige Noko
runevanrietvelde@scoutswilsele.be
0483/12.08.87

Maren Buntinx
Authentieke Secretarisvogel
marenbuntinx@scoutswilsele.be
0471/99.37.09

Mette Adriaensens
Jolige Buffel
metteadriaensens@scoutswilsele.be
0468/30.35.19

Trui Peeters
Doortastende Wasbeer
truipeeters@scoutswilsele.be
0488/19.96.37
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Jojoleiding
jojoleiding@scoutswilsele.be

Anna Bou Serhal
Goedlachse Pumba 
annabouserhal@scoutswilsele.be  
0478/74.83.97

Laetitia Pirenne 
Energieke Sneeuwstormvogel
laetitiapirenne@scoutswilsele.be
0491/07.39.76

Sofie Peeters
Oprechte Stormvogel
sofiepeeters@scoutswilsele.be
0476/06.70.46

Soetkin Libbrecht 
Zelfbewuste Sifaka 
soetkinlibbrecht@scoutswilsele.be
0478/21.94.37

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

Jana Ghesquiere 
Enthousiaste Golden Retriever 
janaghesquiere@scoutswilsele.be 
0489/08.30.39
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Kawellenleiding Hazen
hazenleiding@scoutswilsele.be

Roos Forsyth 
Vrijmoedige Hazewind 
roosforsyth@scoutswilsele.be 
0491/31.50.31 

Arne Geebelen
Vredige Orang-Oetan
arnegeebelen@scoutswilsele.be
0489/52.78.70

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

Miro Frans
Altruïstisch Stokstaartje
mirofrans@scoutswilsele.be
0492/50.61.91

Garin Samyn
Veelzijdige Spreeuw
garinsamyn@scoutswilsele.be
0468/25.91.28

Huan De Wit
Vrije Tragopaan
huandewit@scoutswilsele.be
0487/97.35.85

Liene Indenhoek
Lachgrage Cobaye
lieneindenhoek@scoutswilsele.be
0499/24.33.48



Jinleiding
jinleiding@scoutswilsele.be

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

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

Lucas Nys
Uitbundige Oeakari
lucasnys@scoutswilsele.be
0470/32.29.75
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Giverleiding
giverleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

Igor Verbruggen
Pientere Schoenbekooievaar
igorverbruggen@scoutswilsele.be
0468/12.95.44

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

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

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



Groepsleiding
groepsleiding@scoutswilsele.be

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

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

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

Sofie Peeters
Oprechte Stormvogel
sofiepeeters@scoutswilsele.be
0476/06.70.46

Baloe-redactie: Sofie Peeters - sofiepeeters@scoutswilsele.be
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