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Editoriaal
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Beste Scouts 

Het is weer tijd voor een nieuwe baloe! De avondvergaderingen zitten er ondertus-
sen al even op, de examens zijn voorbij en de leiding staat na een welverdiende 
vakantie terug paraat voor de zondagsvergaderingen! De nachtcontroletocht was 
zoals gewoonlijk heel plezant. De vzw had dit jaar voor de 30ste keer weer een 
prachtig parcours uitgestippeld en zeer orginele opdrachten uitgedokterd. 

Ons terrein staat terug mooi vol gras dus spreken we ‘s zondags weer altijd af op 
de lokalen. Naast de zondagsvergaderingen staan weer tal van leuke activiteiten 
op de planning. De jin organiseert een quiz op 4 maart en een wijnavond op 25 
maart, ten voordelen van hun buitelands kamp. Zeker komen dus is de boodschap. 

Het weekend van 14-16 april gaan we met iedereen samen op groepsweekend! 
Zet deze datum dus al zeker in je agenda, meer info zal nog volgen via mail. Daar-
na volgt het spaghettifestijn op 23 april ten voordelen van het Jojo- en Giverkamp.  
Op 29 april is het dan eindelijk zover: de tweede editie van ons Tram C festival. 

Kortom, het worden dus drukke maar heel plezante maanden en de leiding kijkt er 
alvast enorm naar uit! 

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



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 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



25 maart, vanaf 19u
Op onze scoutszolder
A. Woutersstraat 28
3012 Wilsele

WIJN
AVOND
JIN
3012

Heerlijke wijnen & een
tombola met te gekke prijzen

VOOR MEER INFO:
SCOUTSWILSELE.BE
FACEBOOK.COM/SCOUTSWILSELE
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Kapoenen
Dag allerliefste kapoenen, wat vliegt de tijd toch als je het leuk hebt hè! Dit is 
alweer de derde baloe van het scoutsjaar maar niet getreurd we hebben weer 
allerlei leuks voor jullie in petto!

Zondag 26 februari: 14u - 17u: hoe-zouden-de-dieren-carnaval-vieren-verga-
dering
Heb jij je al afgevraagd hoe de dieren carnaval zouden vieren? Vandaag kruipen 
we in hun huid én feestoutfit. Misschien kruipen we op het einde van de vergade-
ring zelfs in onze eigen carnavalswagen. Als je wil weten of we mogen meelopen 
met de carnavalsstoet wachten we je op aan de lokalen.
PS: als je niet weet wat aandoen raden we je aan even verder te scrollen/ blade-
ren ;)

Zondag 5 maart: 14u - 17u: bake-off
Waar zijn al die keukenprinsen en prinsessen? Dit is het moment om jullie kook-
kunsten uit de kast te halen maaar vergeet niet dat het oog ook mee-eet. Tot in de 
keuken van de lokalen!

Zondag 12 maart: GEEN VERGADERING
De leiding gaat een weekendje weg om gezamenlijk lekker te ontspannen. We 
zien jullie graag volgende week terug! 

Zondag 19 maart: 14u - 17u: pleinspelen
Na afgelopen weekend geen vergadering gehad te hebben, lijkt het ons de hoog-
ste tijd om ons geheugen even op te frissen met deze klassieker. Het vormt de 
basis voor elke scout. We verwachten jullie, onze strijdlustige kapoenen, aan de 
lokalen.

Zondag 26 maart: 14u - 17u: bosspel
Vandaag trekken we ons terug in het bos, een tweede thuis voor alle scoutsleden 
en leiding.  We spreken af aan de lokalen om 14u. Daar verdelen we de kapoe-
nen over de ouders die rijden. De kapoenen worden op de Kesselberg opgehaald 
om 17u, de exacte locatie volgt nog.
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Kapoenen
Zondag 2 april: 14u - 17u: ganzenbordvergadering
Enkele weken geleden op de filmavond zagen hoe het eraan toegaat binnenin 
een telefoon. Vandaag doen we iets gelijkaardig met een speldoos. Als je er al 
naar uitkijkt om je pion een vakje verder te zetten op het spelbord ben je meer 
dan welkom aan de lokalen.

Veel liefs,

jullie kapoenenleiding
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Herten
Dag lieve herten

Het is weer tijd voor een nieuwe baloe vol met leuke zondagsvergaderingen. Hope-
lijk hebben jullie er zin in! We hebben een fenomenaal aanbod vergaderingen voor 
jullie in deze derde baloe. Vanaf nu openen we altijd op de lokalen, tot dan!

Zondag 26 februari 14u-17u: De Homo Universalis vergadering
Wie wordt de nieuwe homo universalis scouts Wilsele? Jullie herten gaan vandaag 
de uitdaging van jullie leven aan. Wie alle opdrachten tot een goed einde brengt, 
wint de gouden trofee. En wordt de nieuwe homo universalis scouts Wilsele! :o

Zondag 5 maart 14u-17u: Het mega, coole, stoere, epische, leuke, vette stoe-
lenjengaspel
Wowwwww zijn jullie benieuwd wat deze vergadering inhoudt, dan zou ik zeker 
komen. De naam verklapt misschien al wat, maar wat het exact is, zie je dan. We 
spelen samen met de hazen en het belooft echt geweldig te worden.

Zondag 12 maart: geen vergadering 
Helaas, het is deze zondag geen vergadering, want de leiding is aan het uitrusten 
op ontspanningsweekend. Hopelijk missen jullie ons niet te hard en zien we jullie 
de week erna met dubbel zoveel enthousiasme terug.

Zondag 19 maart 10u-13u: Brunch
Deze vergadering is een zeer speciale… Het is brunchhh!!! Kom om 10 uur met 
een lege maag naar de lokalen en neem 4 euro mee. Om 13 u mogen jullie met 
gevulde maagjes weer huiswaarts keren.

Zondag 26 maart 14u-17u: Bosspel
Zie je dat nu goed? Is het bosspel! Jippieeeeeee, zoals echte herten gaan we in 
het bos ravotten. Meer info volgt nog via mail (kijk ook in je spam). Doe zeker geen 
goede kleren aan!
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Herten
Zondag 2 april 14u-17u: Sam de verkeersslang vergadering
Bereid je voor op een heel actieve dag, want we doen vandaag alles op wieltjes. 
Kom naar de scouts op wieltjes. Wees creatief! Maar neem geen elektrische trans-
portmiddelen mee (geen segways, hoverboards, elektrische steps…) die zijn niet 
zo scoutsig. Vergeet je helm en fluovestje niet! #safetyfirst. Tot dan!

Dit was een korte baloe, maar wees niet getreurd.
We zijn snel terug met meer! 

Kusjes
Jullie hertenleiding
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Hazen
Jow Hazen, 
De tijd is weer aangebroken voor een nieuwe baloe!!! Avondvergaderingen zijn 
achter de rug en we beginnen terug met vergaderingen van 14-17! Deze baloe 
staat zoals altijd vol met toffe, leuke, lollige, plezante, epische  vergadering dus 
kom zeker af want deze weken gaan echt mega tof worden!

Zondag 26 februari: Ganzenbord (14-17u)
We beginnen deze baloe met een klassieker…. Ganzenbord! En nee niet zomaar 
ganzenbord, ons ganzenbord is veel specialer en leuker natuurlijk dus kom af aan 
de lokalen om het spel te spelen met ons!

Zondag 5 maart:  Het mega, coole, stoere, epische, leuke, vette stoelenjen-
gaspel (14-17u)
Wowwww zijn jullie benieuwd wat deze vergadering inhoud , dan zou ik zeker ko-
men. De naam verklapt  misschien al wat, maar wat het exact is, zie je dan. We 
spelen samen met de herten en het beloofd echt geweldig te worden

Zondag 12 maart: Geen vergadering
Helaas is er deze week geen vergadering want jullie leiding gaat op ontspannings-
weekend, maar niet getreurd we zien jullie terug volgende week. Maak er een tof 
weekend van!

Zondag 19 maart: rubberen kleurenbollenquiz (14-17u)
We gaan quizzen vandaag!!!! Denk jij alle vragen te kunnen beantwoorden en de 
slimste te zijn? Kom dan zeker af en wie weet word jij de quizkampioen.

Zondag 26 maart: Reisje rond de Decathlon (14-17u)
Hierbij gaan we allerlei sporten en spellen spele:n trek dus je sportiefste outfit aan 
zodat je het beste bent voorbereid en de beste kaarten hebt om te kunnen winnen.

Zondag 2 april: het monster-van-Bellefroid-vergadering (cluedo)  (14-17u)
Er is iets gebeurd in Wilsele! Jullie moeten uitzoeken wàt er net is gebeurd en wie 
het gedaan heeft. Haal jullie vergrootglas en speurders instinct maar boven, want 
je gaat deze nodig hebben!

Zo, dit was het dan voor de 
voorlaatste baloe van het jaar. 
We gaan ons weer amuseren!!!
Haaaazta la vista
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Jo jo ’s
Gegroet stoere jojo’s. 
Na goed uitgerust te zijn van de epic Nachtcontroletocht is het al weer tijd voor 
een nieuwe baloe vol leuke zondagvergaderingen! Hopelijk nemen jullie het mooie 
weer mee en dan vliegen we er samen weer in!

Zondag 26 februari: 14u tot 17u30: Alles overal tegelijkertijd vergadering
De leiding is weer is op een onnozele naam gekomen voor een vergadering… Be-
nieuwd wat we overal allemaal tegelijkertijd gaan doen? Kom dan zeker massaal 
naar deze vergadering en haal het competitiebeest in je naar boven! Tot dan!

Zondag 5 maart: 14u tot 17u30: Het grote oorlog spel
GEEF ACHT! Wie heeft er een belangrijke functie in het leger en wie is een echte 
soldaat? Wil je weten wat jou graad is? Kom dan zeker naar de vergadering met je 
fiets om het te ontdekken en wie weet kun je opklimmen naar een hogere graad! 
Tot zondag!

Zondag 12 maart: Geen vergadering
Wij gaan er met de leiding even tussenuit om lekker te ontspannen, zodat we er 
volgende week weer met veel creativiteit en goesting kunnen invliegen! Tot volgen-
de week!!

Zondag 19 maart: VERRASSINGSVERGADERING 
Is het een vliegtuig, is het een vogel?? NEE DAT IS HET NIET! Maar wat is er dan 
wel te doen op deze vergadering? Dat is de mysterieuze vraag en deze gaat alle-
maal maar beantwoord geraken door naar de vergadering te komen!! We zien jullie 
super graag op de lokalen voor deze verrassing! 

Zondag 26 maart: 11u tot 13u: Paddentrek vergadering
Ik hoop dat jullie een grote maag hebben en veel goesting, want deze week is het 
een super spectaculaire brunch. Vergeet je wekker niet te zetten zodat je zeker 
mee kan komen smullen van de overheerlijke brunch die wij voor jullie voorzien! 
We vragen jullie graag om zelf je favoriete fruitje mee te nemen! Tot dan!
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Jo jo ’s
Zondag 2 april: 14u tot 17u30: Hannah leert sjorren vergadering
Benieuwd of Hannah goed kan sjorren? Denk je dat jij het beter kan? Kom dan 
zeker naar deze vergadering om nieuwe trucs en tricks te leren! Tot dan!

Voila, dit was het alweer! Hopelijk vond jullie het ook zo leuk als ons en dan zien we 
jullie weer bij de volgende vergaderingen! Dikke kus x
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G ivers
Gegroet allen

Het zijn eindelijk weer zondagnamiddagvergaderingen! Bij deze stellen we jullie 
paar pareltjes van vergaderingen voor.

Vergeet zeker jullie korte broek of rok, fiets, en scoutshemd niet op elke vergade-
ring!

Zondag 26 februari: 11u - 14u: Lentebrunch
Eindelijkkk, eens een vergadering waar we rustig kunnen genieten van al het lek-
kers op de tafel. Wij kijken al suuuuuper lang uit naar een goede brunch, waarbij 
jullie enkel moeten komen naar de scouts en snoepen. Eten, drinken en soms wa 
spelen, beter kan het niet! We spreken af op de lokalen om 11 uur en vragen jullie 
ook om €2 mee te nemen. Tot dan!

Zondag 5 maart: 14u - 17u30: Clash of Clansvergadering
Deze week is het de epische COC-vergadering. Hopelijk is jullie stadhuis een
beetje een deftig level want ge gaat uw barbaren kunnen gebruiken. Kom zeker 
met de fiets of als een echte varkensruiter, dan kunnen we ten strijde trekken. We 
zien elkaar om 14u op de lokalen!

Zondag 12 maart: Geen vergadering
Jullie leiding is even gaan ontspannen aan de Spaanse kust. Het is deze week dus 
geen vergadering.

Zondag 19 maart: 14u - 17u30: Carcassonnevergadering
Carcassonne is niet alleen een Franse stad of een bordspel, maar ook een epi-
sche vergadering. Het is ook niet zomaar een vergadering, het is het enige echte 
stadsspel! Heel belangrijk is jullie fiets en jullie goed humeur. We zien elkaar op de 
lokalen!

Zondag 26 maart: 17u - 20u: Dürümvergadering
Op aanvraag van velen, is het zo ver: kookvergadering! We maken met iedereen 
een zalig diner en wat is lekkerder dan ne goeie dürum! Durum vragen we aan 
jullie om allemaal ingrediënten mee te nemen. Wij voorzien de basics zoals wraps 
en sausjes, de rest laten we aan jullie over, dus wees creatief en neem iets goeds 
mee. Afspraak aan de lokalen.
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G ivers
Zondag 02 april: 14u - 17u30: Paasvergadering
Het is een ramp! De paashaas is al zijn eieren kwijt en heeft ons effectief een brief 
gestuurd met de vraag om hulp. We moeten met z’n allen op zoek naar de buit van 
de paashaas om te voorkomen dat alle eitjes verdwijnen en de paashaas niet zijn 
job kan uitvoeren. Helpen jullie mee met de zoektocht? Kom dan naar de lokalen 
met je beste rechercheurs spullen!

Dit was de Baloe al weer. In de volgende Baloe gaan we op groepsweekend, Spa-
ghettifestijn organiseren en nog veel meer andere leuke dingen doen!

Kusjes en lekjes,

Dong, L, Marie, Margot, Iggy, Gallon en Kappie
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J in
Dag lieve jinners! Het is een belangrijke baloe waarin we de laatste rechte lijn 
trekken naar het verzamelen van al het geld voor een episch jinkamp! Hieronder 
vinden jullie alle belangrijke data! Hopelijk zijn jullie altijd voltallig aanwezig zodat 
we samen de handen uit de mouwen kunnen steken 

Zondag 26 februari 14u-17u: stage
Vandaag mogen jullie een dagje leiding staan! Dit bij de kapoenen, herten of ha-
zen. Meer info volgt! Veel plezier!

4 maart: jinquiz 15u, 5 maart opruimen
Zaterdag is het jinquiz en spreken we af om 15u, we proberen het meeste al zater-
dag op te ruimen, het kan zijn dat we zondag ook nog wat moeten opruimen, maar 
dat zal dan niet lang duren.

12 maart: geen vergadering 
De leiding is op ontspanningsweekend om te bekomen van de voorbije activiteiten, 
we zien elkaar terug volgende week! Voel jullie zeker vrij om dit weekend nog wat 
tombola prijzen voor de wijnavond bijeen te verzamelen. 

17 maart: jinstam
Onze eigen stam! Woep woep! We spreken meteen na school af om alles klaar te 
zetten en eten dan lekker samen iets. Zaterdag is het de opruim van de jinstam en 
zondag hebben we een dagje rust en doen we dus geen vergadering. 

25 maart: wijnavond 16u, 26 maart opruimen
Vanavond onze wijnavond, we spreken af om 16u om alles klaar te zetten! Leuke 
tombola en wijn schenken! Een heel leuk evenement, waar we jullie weer talrijk op 
verwachten. Normaal lukt de opruim de avond zelf al en anders gaan we zondag 
nog een klein uurtje samen opruimen. 

2 april: Boswandeling 
Het is paasvakantie, dus misschien zijn er velen van jullie op vakantie, maar met 
degene die er zijn maken we een goeie wandeling in het bos! 
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J in
9 april: opzetten gouwvoetbal, 10 april: gouwvoetbal
Zondag, op pasen sjorren we samen met de jin van scouts Herent de goals (als we 
met veel zijn, duurt dit niet lang), we beginnen om 14u. Maandag 10 april is het dan 
zover en is het gouwvoetbal, een dag vol voetbal, hopelijk zon en veel plezier. Ons 
laatste winstgevende evenement! 

14-16 april: groepsweekend 
Dit weekend is het groepsweekend! Als jin een echte ervaring dus zeker meeko-
men! Meer info volgt, we gaan met de fiets. 

Dit was het alweer volgende keer de laatste baloe voor ons mega episch kamp! 
Laatste loodjes naar de beste 20 dagen van ons leven! 

Kusjes 
Jullie favo leiding xx



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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Ons mag je ‘t vragen



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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Ons mag je ‘t vragen
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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Ons mag je ‘t vragen
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

Ons mag je ‘t vragen

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


