
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  GIDSENKRANTJE  N° 1 – 2016-2017 

Dit boekje is voor :  
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 

Beste ouders en allerliefste leden 

De vakantie is op z’n einde en ons kamp in Retie lijkt alweer veel te lang geleden. 

Wij hebben een enorm fijn kamp gehad met alle enthousiaste leden. Er werd 

gelachen, gespeeld, gewandeld en we hebben er vooral heeeeeeeel hard van 

genoten! Na jaren van hun enthousiasme en inzet, hebben we op kamp afscheid 

genomen van Elise en Leonie. 

Dit jaar wordt onze leidingsploeg versterkt door nieuwe enthousiastelingen. Fien, 

Margot en Tine zijn helemaal klaar om elke zaterdag spetterende spelletjes klaar te 

hebben. Ook Kato is na een jaartje weggeweest weer helemaal terug. 

Het jaarthema is dit jaar ‘Grenzeloos Groeien’. Scouting is dé plek waar we samen, 

met vallen en opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen tempo, 

als op een veilige ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen 

samen welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het 

woordje nog: "Ik kan dat niet" wordt "Ik kan dat nog niet". Ontdek, doe, leer en 

vooral: groei! 

Wij staan alvast te springen om er weer een geweldig jaar vol leuke spelletjes en 

grappige momenten van te maken. Jullie ook? 

Hopelijk zien we jullie elke zaterdag aan ons lokaal! 

Stevige Linker 

Bewuste Bij    Gezellige Antilope 

Luna Janssen    Fien Hens 
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ENKELE AFSPRAKEN 

Zoals het gezegde zegt: “goede afspraken maken goede vrienden…” 

Je hoort wel eens dat liefde een werkwoord is, iets waaraan je actief moet 

‘sleutelen’. Hetzelfde kan je eigenlijk zeggen van een jeugdbeweging. Het 

groepsgebeuren dat hier centraal staat, komt er niet zomaar: het is een resultaat 

van de inzet van ieder lid van de groep. Dit simpele gegeven heeft tot gevolg dat de 

groep staat of valt met de mensen waaruit ze bestaat. Pas als iedereen actief 

meesleutelt, meespeelt en meewerkt, kan er ‘iets’ moois ontstaan. Wij verwachten 

dan ook dat elk lid van onze groep probeert om altijd naar de vergadering te 

komen. Als je toch eens niet op een vergadering kan aanwezig zijn, geef je leiding 

dan een seintje; het maakt voor hen het plannen een heel stuk gemakkelijker. 

Een belangrijk kenmerk van scouting is eenvoud. Bijvoorbeeld op kamp gaan zonder 

al die luxe. Ook op zaterdagen mogen we dit back-to-basics principe niet vergeten: 

spelen, daar gaat het om! En dit gaat veel beter zonder gsm’s, mp3’s, snoep,… 

Verder vinden we het belangrijk om het begin en einde van een vergadering nog 

even mee te delen. Een vergadering begint stipt om 14u en eindigt om 17u. Kom op 

tijd, laatkomers kunnen de planning zodanig in de war sturen en dat is voor 

niemand leuk. Voor de ouders: tijdens de voorbereidingen van de activiteiten kan 

de leiding geen opvang garanderen. Vanaf 13.45u tot 17.15u staat de leiding 

volledig ter beschikking van de leden. Verder is het belangrijk dat de ouders niet 

achter de haag komen. Dit is enkel voor leden en leiding.  

 

HET LIDGELD 

Het lidgeld bedraagt dit jaar 38 euro. Van deze 38 euro geven we per lid 32 euro 

aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze worden dan gebruikt voor de 

verzekeringen. De overige 6 euro gaat naar de tak waar uw dochter in zit en zal 

gaan naar de aankoop van vieruurtjes, materiaal voor een kookvergadering,.. Indien 

het lidgeld nog niet gestort is, kan dit op rekeningnummer BE45 8538 4998 7689 

met vermelding van voor- en achternaam en tak waar uw dochter dit jaar start. 
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SCOUTING OP MAAT 

Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen naar de gidsen kunnen komen, 

ook deze bij wie het thuis financieel wat moeilijker is. Zowel Scouts en Gidsen 

Vlaanderen als wijzelf hebben middelen ter beschikking om, indien nodig, ouders bij 

te staan bij lidgeld, weekendgeld, kampgeld,.. U kan hiervoor steeds terecht bij 

iemand van de tak en/of groepsleiding. Zij zullen samen met jullie op een discrete 

manier naar een oplossing zoeken. 

 

OP KAMP 

Hoewel het gidsenjaar nog maar juist van start is gegaan, blikken we al heel graag 

even vooruit naar de vakantie. Net als ieder jaar sluiten we ook dit jaar af met een 

onvergetelijk kamp. We geven jullie nu al de datums van het kamp zodat jullie bij 

het plannen van een vakantie hiermee rekening kunnen houden.  

20 tot 30 juli: kampperiode voor jins, gidsen en jonggidsen 

23 tot 30 juli: kampperiode voor woudlopers en kabouters 

25 tot 30 juli: kampperiode voor kapoenen 

Als je meegaat op kamp verwachten we wel dat je een volledig kamp aanwezig bent 

(van vertrek tot aankomst); dit omwille van verschillende organisatorische en 

groepsvormende redenen. Het is niet de bedoeling dat leden vroeger vertrekken of 

later aankomen ten gevolge van andere kampen of vakanties. Indien deze regel 

toch problemen vormt kan je steeds terecht bij de groepsleiding. Hun gegevens 

staan achteraan in het gidsenkrantje. 
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GIDSEN OP HET WERELDWIJDEWEB 

Kijk zeker ook eens op onze site: 

 http://www.gidsenmol.be 

Hier kan je de takprogramma’s, foto’s, gegevens leiding, uitleg bij de totems, 

verhalen van de vergaderingen en nog veel meer op terugvinden!   

Onze site is gekoppeld aan Facebook, dus als je hiermee beter bekend bent, kan je 

ook gewoon de pagina, van de tak waartoe jouw kind behoort, liken. Zo zal je steeds 

tijdig van alles op de hoogte gehouden worden. 

Natuurlijk beschikken we ook nog altijd over de gezamelijke facebookpagina waar 

algemene info op komt en waar je foto’s tegenkomt van gemeenschappelijke 

activiteiten: “Gidsen Mol-Centrum” 

Klik op 'vind ik leuk' en je kan mee genieten van al onze info. 
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p een 

 

 

 

            

 
 

GROEPSCOMITE 

Het groepscomité voorgesteld  

Het groepscomité is een groep van oud-leiding en ouders die op een 

praktische en financiële manier de werking van de Gidsen Mol-Centrum 

ondersteunt.  

Wat doet het groepscomité?  

onderhoud en verhuur van het lokaal  

 We doen regelmatig tuinonderhoud. 

 We voeren kleine en grote herstelwerken uit. 

 We plannen, orginseren, bekostingen 'grote' renovaties zoals het 

vernieuwd sanitair, het jinlokaal, verwarmingsketel. Dit jaar hebben we ook werk 

gemaakt van de nieuwe keuken. 

 We organiseren de verhuur van het lokaal voor jeugdkampen in de paas-en 

zomervakantie. 

 We betalen nutsvoorzieningen.  

 ... 

Kamp  

 We huren de grote circustent en koelwagen.  

 We organiseren en bekostingen het vervoer van de materiaalcontainers.  

  De leiding organiseert de bezoekdag, wij zorgen voor de maaltijd op de 

bezoekdag. 

 

We organiseren een eetdag en het gidsencafé: ontmoetingsdag voor ouder, (oud)leiding, 

sympathisanten en leden.  

We bieden een financiële ondersteuning van het buitenlandskamp.  

Inkomsten bekomen we uit: eetdagen, verhuur van het lokaal, subsidies.  

 

WELKOM OM JE AAN TE SLUITEN BIJ DIT ENTHOUSIASTE, GEZELLIGE EN SFEERVOLLE 

GROEPSCOMITE!  

-- >We zijn nog op zoek naar handige mannen en vrouwen <-- 

Helpende handen ook steeds welkom voor   Vier keer per jaar is er een vergadering  

het lokaalonderhoud en op eetdagen 

 

 

 

Wil je meer informatie? Spreek ons gerust aan. Of mail naar 

groepscomite@gidsenmol.be. Bellen kan op het nr: 0491 96 68 33  
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UNIFORM 

Waarom, wat, waar? 

Wat het uniform betreft, gelden binnen onze groep volgende regels: 

- De kapoenen moeten tijdens elke vergadering het ‘sjaaltje’ dragen 

- De kabouters, woudlopers, jonggidsen en gidsen dragen naast het ‘sjaaltje’ ook 

het beige gidsenhemd. 

Het groene rokje, de groene trui en broek kunnen hierbij gedragen worden. Dit is 

echter niet verplicht. Het sjaaltje kan enkel bij ons in de groep aangekocht worden 

aan 12 euro. Evenals de groepseigen blauwe T-shirtjes aan 8 euro. 

Het hemd, de rok, de broek en de trui kan je kopen in één van de Hoppers die je in 

vele steden vindt. (Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent,..) 

Met dit uniform willen we naar de buitenwereld toe tonen dat we één groep 

vormen en dat we trots zijn op ons scouts-zijn. De groepsdas geeft aan uit welke 

groep we komen en zorgt door de reflecterende strook eveneens voor onze 

veiligheid. Bovendien zien we dit uniform als een soort bewegingskledij. We menen 

dat de kinderen zich binnen onze jeugdbeweging eens goed kunnen en mogen 

uitleven. Daarom is het ook belangrijk om op elke activiteit kleren aan te doen die 

vuil mogen worden! 

Tweedehandsuniformen 

In onze groep is er ook de mogelijkheid om tweedehandsuniformen te kopen: 

hemden, rokken, shorten en truien zijn te verkrijgen aan een prijs van 12,5 euro. 

Indien je geïnteresseerd bent, spreek gewoon iemand van de leiding aan. We 

kunnen echter niet garanderen dat alle maten voorradig zijn; we zijn immers 

afhankelijk van de (oud)-leden die hun oude uniformen aan ons willen 

doorverkopen. 

BIJ DEZE EEN WARME OPROEP AAN ALLE LEDEN OM OUDE UNIFORMEN BIJ ONS 

BINNEN TE BRENGEN. WIJ NEMEN ZE MET PLEZIER VOOR 12,5 EURO OVER! 

De kentekens 

Ons uniform, en in de eerste plaats ons hemd, wordt gesierd met kentekens. De 

voornaamste zijn het jaarteken, het takkenteken en het groepslintje. Alle tekens 

hebben een vaste plaats op het gidsenhemd. Het groepslintje krijg je bij je 

allereerste inschrijving en het jaarteken ontvang je elk jaar opnieuw van je leiding. 

De overige tekens zijn te koop bij de Hopper. Het belofteteken krijg je van je leiding 

als je de belofte hebt gedaan. Niet zomaar op je hemd hangen! 
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Zo hoort het: 
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KAPOENENPLANNING 

  

Kapoenen  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09: we GROEIEN naar elkaar toe  

10/09: GROEIfabriek  

17/09: de leiding GROEIT even alleen (geen activiteit!)  

24/09: wie de flosh pakt, GROEIT 

05/11: onze buik GROEIT  

01/10: de Molse jeugd GROEIT (jeugdfestival: info volgt) 

08/10: zaadjes GROEIEN uit tot bomen  

15/10: ons speelterrein GROEIT (Zilvermeer: info volgt) 

22/10: het geld GROEIT niet op onze rug (groepsgeldactiviteit: info volgt)  

28-29/10: we GROEIEN dag en nacht (weekend: info volgt)  

19/11: creatief GROEIEN 

12/11: GROEIEN doen we niet alleen 

26/11: we GROEIEN door bottelbessenthee 

03/12: wie zoet is, krijgt lekkers 

             wie stout is, GROEIT niet 

10/12: het aantal sterren aan de hemel 

GROEIT (avondactiviteit: info volgt) 

17/12: ooh dennenboom, 

wat GROEIEN jouw takken 

zo wonderschoon 

GRENZELOOS 

GROEIEN 



 

 

A4212M GIDSEN MOL-CENTRUM J.F.KENNEDY 10

KABOUTERPLANNING 
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WOUDLOPERPLANNING 

 

  

Woudlopers      2016-2017 
 

 

3/09  Startdag + kennismaking 

10/09  De Grote Vriendelijke Reus  

17/09  Belle en het beest  !geen activiteit!  

24/09  De prinses en de kikker   

1/10  Hannah Montana  

8/10  Pocahontas 

15/10  ghost rockers    

22/10  Dagobert Duck  (Groepsgeldactiviteit) 

29/10  Inside out   

5/11  Frozen 

12/11  Spiderman  

19/11  Nemo  

26/11  De leeuwen koning 

3/12  Dag Sinterklaasje  

10/12  Junglebook  (avondactiviteit) 

17/12  Rudolf  (avondactiviteit)  

 

Stevige linker 

Sijs  Toekan  Steenbok 
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JONGGIDSENPLANNING 
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GIDSENPLANNING 

	

3	se
ptem

ber:
	

Datv
indje

leuk
hè	

10	september:	Koetjesrepen	in	me	huis,	koetjesrepen	in	me	vacht.	

1
7	
se
p
te
m
be
r:
			
G
ee
n	

ve
rg
ad
er
in
g	
->
	W

at
sk
eb
ur
t?
!	

24	september:	Hollereer	

1	oktober:	Metamorphose	
->	Huilend	naar	de	club	

8	oktober:	Tante	F/Lien	

1
5
	o
k
to
b
er
:	F
la
p	

Fl
ap
	

22	oktober:	Buma	in	me	

zak	

29	
okt

obe
r:	L

et’s
	get

	spa
nish

	

5	november:	lente	in	bed	
12	november:	Al	die	dingen	

19	november:	Hengel	at	a	bitch	

26	november:	De	

stofzuiger	

3	decem
ber:	W

elke	neger	komt	

het	hardst?	

10	december:	Manon	

17	december:	HO	

HO	HO	
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JINPLANNING 

  

26/11:	Zoveel	mogelijk	rotaties	draaien	hangend	aan	een	drilboor	in	1	minuut	Misschien	een	uitdaging	om	samen	met	de	techniekenploeg	te	proberen?	

Durven	jullie	het	aan?	

Stevige	linker,	

Oprecht	Schaap	&	Aimabele	Impala	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

19/11:	Meeste	le
pels	balancerend

	op	

hoofd	

Als	jullie	een	bee
tje	je	best	doen,		

kunnen	jullie	wel	een	lepel	op	je	

gezicht	laten	bala
nceren.		

Maar	lukt	jullie	dat	
ook	met	17	

lepels?		

	

3/9	:	
Groot

ste	bo
rsten

	ter	w
ereld

	

	
Gaan	

jullie	
over	c

upmaat	

	
102	Z

ZZ?	

17/9:		Wereldrecord	ballonnen	

knappen	met	je	rug	

	 Kan	jij	in	12	seconden	meer	

dan	3	ballonnen	laten	

ontploffen?	Thuis	te	proberen,	

de	leiding	is	op	weekend!	GEEN	

VERGADERING!	

24/9:
		Om	te

r	snels
t	10km

	

hoelah
oepen

	

	
Momenteel

	staat	d
e	

record
tijd	op

	1u25m
in.	

Doen	ju
llie	sne

ller?	

1/10:		Op	dit	moment	speelt	er	een	
liedje	waarvan	ze	hopen	dat	het	
1000	jaar	zal	spelen		 METAMORPHOSE	!!!	

8/10:	Grootste	pizza	ter	wereld	

Kunnen	wij	langer	dan	

1853	m?	

15/10:	O
m	ter	me

este	toil
etbrillen

	

breken	m
et	je	hoo

fd	in	1	m
in	

	 46?	Da’s	echt	e
en	eitje	v

oor	

ons!	

22/10:	Met	240	kopies	is	Mario	het	best	verkochte	spel	ooit	Kunnen	wij	het	record	om	ter	meeste	wafels	verkopen	verbreken?	GGA!	

29/10:	Om	ter	meeste	t-shirts	

tegelijkertijd	aanhebben	

5	t-shirts	over	elkaar	is	geen	

probleem,	maar	lukt	het	ook	

met	121?	
5/11:	Langste	concert	ooit	

Een	man	hield	dit	72	
uur	vol,	waar	zitten	die	

muzikanten	onder	
ons?	

12/11
:	Er	is

	ooit	e
en	zee

pbel	

gema
akt	w

aarin
	118	

mensen
	tegel

ijk	

stond
en	26/11:	Zoveel	mogelijk	

gewicht	met	je	ogen	

trekken	

Wie	oh	wie	heeft	ogen	

die	meer	dan	411,	65	kg	

kunnen	voorttrekken?	

3/12:		Meeste	piercings	op	je	

lichaam	
	

Laten	we	samen	naar	de	

piercingshop	gaan	en	er	

meer	dan	262	laten	plaatsen.	10/12:	Om	ter	verst	je	ogen	uitpoppen	
Proberen	wij	dit	tijdens	onze	filmavond?	Het	record	staat	op	4cm.	AVONDACTIVITEIT!	

17/12:	
Langste

	

	 concert
	ooit	

Een	man	hield
	dit		

72	uur	v
ol,	waar	

zitten	di
e	

muzikante
n	onder	

ons?	KE
RSTFEE

STJE		

Wie	verdient	het	om	in	ons	Jiness	Book	of	Records	te	staan?	
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PLANNING TECHNIEKENPLOEG 
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VOORSTELLINGEN LEIDING 
 

KAPOENENLEIDING 

An-Sofie:  

Liefste kapoentjes,  

mijn naam is An-Sofie, maar op de gidsen noemen ze mij meestal Anso of Veldmuis. 

Of ik die kapoenen nog niet beu ben? Helemaal niet!!! Voor het vierde jaar op rij sta 

ik te springen om samen met jullie aan een onvergetelijk gidsenjaar te beginnen! 

Ine, Tine en ik gaan ons uiterste best doen om elke week opnieuw een supertof spel 

te verzinnen. Tijdens de week zit ik in Leuven, waar ik aan mijn derde jaar 

geneeskunde begonnen ben. Kapoenen, hebben jullie er zin in? Ik alvast wel, want 

het wordt een jaar vol coole bosspelletjes, veel nieuwe vriendjes en vooral 

ongelooflijk veel plezier! Wij gaan dit jaar allemaal samen GRENZELOOS GROEIEN!  

Stevige linker,  

Hartverwarmende Veldmuis 

 

Ine: 

Hey daar! Mijn naam is Ine, maar als je Vink roept, luister ik ook. Dit is mijn tweede 

jaar als kapoenenleiding en ik heb er enorm veel zin in! Samen met Tine en An-Sofie 

ga ik er een super jaar van proberen te maken. Door de week kan je mij vinden in 

Antwerpen waar ik pedagogie studeer. In mijn vrije tijd spreek ik vooral af met mijn 

vrienden of bereid ik de leukste dag van de week (zaterdag dus!) voor. Ik hoop dat 

jullie er even hard naar uit kijken als ik, want het wordt weer een KEI TOF jaar! Lieve 

groetjes, Vink.  

 

Tine: 

Hallootjes, Ik ben Tine, maar je mag me ook wel Slangehalsvogel noemen! Ik zit op 

kot in Antwerpen en studeer Nautische wetenschappen. In mijn vrije tijd geef ik 

turnles en zwem ik graag. Ik ben al vanaf kleine kapoen elke zaterdag paraat op de 

gidsen als lid maar nu heb ik kei veel zin in mijn eerste jaar als Leiding! Ik hoop 

samen met de kapoentjes de tijd van ons leven te Beleven! Stevige Linker 
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KABOUTERLEIDING 

Charlotte:  

Hey lieve kaboutertjes! 

Ik ben Charlotte, maar je mag me gerust Charlie of Wasbeer noemen. Door de week 

kan je mij in Leuven vinden waar ik voor leekracht lichamelijke opvoeding studeer. 

Naast sporten hou ik ook van piano spelen, maar mijn grootste hobby is zeker de 

gidsen! Ik begin dit jaar aan mijn tweede jaar leiding en ben vastbesloten de 

kabouters een onvergetelijk jaar te bezorgen! 

Stevige linker, Wasbeer! 

 

Margot:  

Jowkes! Ik ben Margot maar op de gidsen noemen ze me ook wel eens Otter of 

Margotter. Al van kleine kapoen ga ik elke zaterdag supergraag naar de gidsen en 

dat gaat dit jaar ongetwijfeld niet anders zijn! Door de week kan je me vinden in 

Antwerpen, waar ik Toegepaste Psychologie studeer. In de rest van mijn vrije tijd 

tokkel ik graag op mijn gitaar. Ik heb héél veel zin in mijn eerste jaar als leiding bij 

de kabouters! Stevige linker!!! 

 

Toke:  

Hallo lieve leden!  

Hier spreekt de Saki van onze scouts. Ik ben 20 jaar en ga naar school in Gent. Dit 

jaar wordt heel spannend voor mij! Na 3 jaar met de jonggidsen worden de 

kabouters een hele uitdaging. Ik kan alleen maar zeggen dat ik er héél veel zin in 

heb. Hopelijk zie ik jullie allemaal elke week verschijnen! 

Tot snel 

Stevige linker, 

Betrokken Saki (A.K.A. Toke ☺ )  
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WOUDLOPERLEIDING 

Ezra:  

Hallo, mijn naam is Sijs of ook wel Ezra. Dit is mijn tweede jaar als leiding en daar 

heb ik veel zin in want ik krijg dit jaar mijn voortotem. Op weekdagen vind je me in 

Brussel voor mijn tweede jaar agogische wetenschappen aan de VUB. Mijn enige en 

allerleukste hobby is de gidsen! Als ik niet op de gidsen ben, ga ik graag wandelen 

met mijn hondje Milly. Ik kijk enorm uit naar een geweldig jaar met de 

superfantastische woudlopers! 

 

Fien: 

Hallo! Mijn naam is Fien, ook wel Steenbok. Ik woon in Olmen maar vanaf volgend 

jaar zal je me eerder in Leuven tegenkomen waar ik politieke en sociale 

wetenschappen studeer. Natuurlijk zal ik ook elke zaterdag in Mol paraat staan. Ik 

begin aan mijn eerste jaar leiding wat dus echt super spannend is! Als ik even wil 

ontsnappen aan alle drukte speel ik graag wat piano. Hopelijk hebben jullie 

evenveel zin in het nieuwe jaar als ik. Stevige Linker 

 

Lizzy:  

Hey! 

Ik ben Lizzy, maar jullie mogen ook Toekan zeggen. Als ik mijn monotone roep laat 

klinken, ben ik over verre afstanden te horen. Afgezien van de bizarre bekoring van 

mijn enorme snavel ben ik een prachtige vogel. Ik word makkelijk tam en ben 

ondernemend en speels. Ik ben een goede imitator, rusteloos en nonchalant. Dit 

gidsenjaar sta ik elke zaterdag paraat voor de woudlopers, ik heb er alvast veel zin 

in!  

Stevige linker, Toekan 
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JONGGIDSENLEIDING 

Annelies:   

Ik heet: Annelies Haesbrouck  

Ik ben jarig op: 12 oktober  

Zo kennen wij elkaar: van op de gidsen. Dit jaar wordt al mijn 15de (!) j aar op 

de gidsen.  

Mijn lievelingsdier: Gevatte Slechtvalk  

Ik hou niet van: Mensen die ‘heten’ en ‘noemen’ verkeerd gebruiken.  

Mijn lievelingsboek is: het totemboek, VRG-codex  

Dit vind ik een mooie kleur: Blauw  

Broertjes/ zusjes: 1 broer: Thomas. Hij is 18 en zit bij de scouts.  

Mijn hobby’s zijn: zingen, GIDSEN, sporten, rechten studeren, films ki jken…  

Later word ik: beroemd, prinses, rijk, mama …  

Mijn favoriete website is: gidsenmol.be facebook.com toledo.kuleuven.be  

Het leukste wat jij en ik ooit samen hebben gedaan is: yet to come!!!  

Anouk:  

Jow jow jow! 

Mijn naam is Sneeuwstormvogel aka Anouk. Ik zal dit jaar mijn tweede jaar leiding geven 

aan de grave grieten van de jonggidsen en daar heb ik héél veel zin in! Ik hou van een 

uitdagende wandeling, me ‘over the top’ verkleden, mijn beste dansbenen af en toe eens te 

showen en een reis naar het onbekende. Ik ben 19 jaar en studeer sociaal werk, maar ik 

ben ook graag sociaal met dieren. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik, want het 

wordt een knaller! 

Stevige linker! 

Kato: 

Allerliefste leden, 

tot jullie spreekt de sensibele cavia van de Gidsen van Mol-Centrum, ook wel bekend als 

Kato Swinnen. Vorig jaar ben ik er een jaartje tussenuit geweest, maar dit jaar ben ik weer 

helemaal back in business. Ik kon de Gidsen gewoonweg écht niet missen! 

Enkele dingen die jullie misschien wel over mij willen weten voor we met dit nieuwe jaar 

van start gaan: 

1. Dit jaar zullen jullie mij, zoals tijdens mijn eerste jaar, zien schitteren als 

jonggidsenleiding.  

2. Ik studeer psychologie in Gent. 

3. Gidsen is mijn enige hobby, waardoor ik tijd zat heb om er volledig voor te gaan. 

4. Mijn vriendje woont in Italië, waar ik dus ook een groot deel van mijn vakanties 

doorbreng. 

5. Ik heb megaveel zin om er weer helemaal in te vliegen en we gaan er dan ook een 

spetterend jaar van maken!  

Stevige linker en tot op de vergaderingen! 
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GIDSENLEIDING 

Cato: 

Hallo iedereen, ik ben Catotski! Vorig jaar was ik leiding van de wolo's (woudlopers). 

Ik ben 19 jaar oud en hou van buiten zijn, lekker eten, koken en gezellige terrasjes 

doen. Dit schooljaar mag ik de gidsen gaan entertainen en daar heb ik super veel zin 

in. Ik heb al een diploma als kok binnen, maar ik ga er nog eentje bij doen als 

dierenartsassistent. Nu kan ik niet alleen lekker gaan koken voor de gidsen, maar 

kan ik ze ook nog eens gaan verzorgen ;) Dit jaar zal ik ook mijn goede vriendinnen 

van de gidsen (Fien, Kato, Luna en Toke) gaan vergezellen in de mooie stad Gent! 

Met Frak en Fien zullen we de gidsen grenzeloos plezier laten beleven!  

Stevige linker,  

Catotski 

Fien: 

Hellow hellow! Mijn naam is Fien, zoals er nog zo twee rondlopen binnen onze 

leidingsploeg #verwarrend. Ik ben 18 jaar oud en binnenkort word ik 19. Door de 

week hang ik rond in het prachtige Gent waar ik journalistiek studeer. Maar 

natuurlijk kan je me niet enkel achter de schoolbanken terug vinden, ook aan het 

water en in mijn super-awesome kot dat ik deel met 6 vrienden inclusief Toke, Luna 

en Kato hang ik graag rond. Ik houd van leuke feestjes, lekker eten (veel eten), mijn 

vrienden en vriendinnen en natuurlijk van de gidsen. Vorig jaar had ik het genoegen 

om van de jonggidsen leiding te zijn samen met Toke en Yasmien a.k.a de frak. Dit 

jaar zal ik, opnieuw met de frak, en Cato de gidsen proberen te entertainen.  

Ik heb alvast enorm veel zin om grenzeloos te groeien samen met jullie!  

Stevige linker Fien 

Ps. Ideëen voor een bijnaam zijn altijd welkom 

Yasmien:  

Konnichiwa, mijn naam is Yasmien a.k.a de frak a.k.a. Koala. Ik ben 18 jaar oud bijna 

19, namelijk op 27 November (cadeautjes zijn altijd welkom ;p ).  In het weekend sta 

ik op zaterdag paraat op de gidsen. Maar door de week ben ik te vinden in 

Antwerpen waar ik Verpleegkunde studeer. Dit jaar zal ik leiding zijn van de gidsen 

samen met mijn medeleiding Fien en Cato. 

Ik heb er al heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Stevige linker ‘de frak’ 
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JINLEIDING 

Julie:  

Heeey Jinnertjes, 

Mijn naam is Julie, maar jullie mogen me ook Oprecht Schaap noemen. Ik ben 20 

jaar oud en studeer voor leerkracht secundair onderwijs in Antwerpen. Dit is de 

allereerste keer dat ik de jins heb, dus vind ik het wel een beetje spannend. Maar 

dat wilt niet zeggen dat ik er geen zin in heb. Samen met Laurien willen wij jullie een 

spetterend jaar bezorgen! 

Hopelijk mogen we jullie elke week verwachten in onze zalige Jin-box!!! 

Stevige Linker, 

Julie 

 

Laurien:  

Aloha Jins,  

Hier de Aimabele Impala van J.F.K.! Ik ben 20 jaar. Als jullie me niet op het lokaal 

vinden of in Ginderbuiten City, hang ik waarschijnlijk rond in Antwerpen waar ik 

Financiën en Verzekeringen studeer. Voor het tweede jaar op rij als jinleiding, wil ik 

de jins een onvergetelijk jaar bezorgen! Dat laatste jaar als lid moet tenslotte toch 

in schoonheid worden afgesloten! Samen met Julie wil ik me daar dan ook volledig 

voor inzetten en hopelijk zien we jullie volgend jaar terug in onze leidingsploeg!  

Stevige linker, Laurien 
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TECKNIEKENPLOEG 

Helena: 

 

Lisa: 

Hallo, dit is Lisa a.k.a Lilo. Ik ben heel blij dat ik dit gidsenjaar de techniekenploeg 

mag vergezellen en kijk ernaar uit om de handen uit te mouwen te steken! Voor 

klusjes groot of klein moet je bij de techniekenploeg zijn.  

Stevige linker buitengewone agame 

 

Marie: 

Aangezien ik aan mijn vijftiende jaar scouting begin, ga ik er maar vanuit dat 

iedereen me ondertussen wel een beetje kent. Dus bij deze dan maar een plaatje 

van een olifant die in vuur en vlam staat. Met die instelling start ik graag samen met 

de andere ‘manne die de gaas duun branne’  aan een jaar vol geoliede moersleutels, 

vuile overalls en hilarische witkotsessies. 

VURIGE OLIFANT OUT  
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GROEPSLEIDING 

Fien:  

Hey meiden, ik ben Fien aka gezellige antilope. Ik begin nu ondertussen al aan mijn 

15e jaar bij Gidsen Mol-Centrum. Ik heb me de afgelopen jaren al enorm 

geamuseerd op de gidsen en kijk ook nu weer uit naar het nieuwe gidsenjaar. 

Hopelijk kijken jullie er ook naar uit, tot zaterdag! 

 

Luna: 

 

Daar is Maya de Bij 

Die plezier wil maken net zoals jij 

Daar heb je Maya de Bij 

Ze vliegt door de lucht 

Als een vogel zo vrij 

Daar heb je Maya de Bij 

En haar vriendjes zijn ook van de partij 

Daar heb je Maya de Bij 

Het verhaal begint dus kom maar 

dichterbij 

 

Daar is Luna, de Bewuste Bij.  

Die plezier wil maken, net zoals jij (elke 

zaterdag op de gidsen, het 15e jaar al!). 

Daar heb je Luna, de Bewuste Bij.  

Ze vliegt door de lucht (studente 

Politieke Wetenschappen, te Gent).  

Als een vogel zo vrij  

Daar heb je Luna, de Bewuste Bij.  

En haar vriendjes zijn ook van de partij 

(op de gidsen maak je vrienden voor het 

leven).  

Daar heb je Luna, de Bewuste Bij.  

Het nieuwe jaar begint, dus kom maar 

snel dichterbij.  
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KAPOENEN      

An-Sofie Wouters Hartverwarmende Veldmuis St-Jozefslaan 40, Mol 18/10/1996 0471/20 41 25 an-sofie@gidsenmol.be 

Ine Broothaerts Vink Postelarenweg 18/3, Mol 25/02/1997 0492/64 86 13 ine@gidsenmol.be 

Tine Claeys Slangenhalsvogel Nijverheidsstraat 12, Mol 28/09/1998 0489/42 40 44 tine@gidsenmol.be 

KABOUTERS      

Charlotte Hens Wasbeer Turnhoutsebaan 54, Mol 10/12/1997 0470/67 58 10 charlotte@gidsenmol.be 

Margot Vervloessem Otter Pastoor Vloemansstraat 9, Balen 9/09/1998 0475/45 73 36 margot@gidsenmol.be 

Toke Vangompel Betrokken Saki Toemaathoek 15, Mol 16/01/1996 0494/29 86 88 toke@gidsenmol.be 

WOUDLOPERS      

Ezra Dupré Sijs Zwaluwstraat 31, Mol 11/01/1997 0472/50 48 81 ezra@gidsenmol.be 

Fien Wilms Steenbok Schoolstraat 1, Olmen 

Veldstraat 73, Meerhout 

26/02/1998 0499/23 64 68 fienw@gidsenmol.be 

Lizzy De Scheemaecker Toekan Stotert 78, Olmen 13/04/1997 0472/21 99 97 lizzy@gidsenmol.be 

JONGGIDSEN      

Annelies Haesbrouck Gevatte Slechtvalk Chrysantenlaan 40, Mol 12/10/1996 0484/33 02 14 annelies@gidsenmol.be 

Anouk Vandenweyer Sneeuwstormvogel Achterbos 132, Mol 11/08/1997 0494/71 36 57 anouk@gidsenmol.be 

Kato Swinnen Sensibele Cavia Ruggen 27, Mol 03/09/1996  kato@gidsenmol.be 

GIDSEN      

Cato Meynen Maki Turnhoutsebaan 236, Mol 03/02/1997 0486/93 59 04 cato@gidsenmol.be 

Fien janssen Orang-Oetang Doornboomstraat 3, Mol 06/10/1997 0494/04 33 22 fienj@gidsenmol.be 

Yasmien Meeus Koala Kapellestraat 158, Mol 27/11/1997 0497/67 02 71 yasmien@gidsenmol.be 

JINS      

Julie Willems Oprecht Schaap Perenlaan 16, Mol 23/08/1996 0493/19 59 37 julie@gidsenmol.be 

Laurien Meeus Aimabele Impala Kapellestraat 158, Mol 22/04/1996 0499/63 41 17 laurien@gidsenmol.be 

TECHNIEKENPLOEG      

Helena Ceuppens Joviale Brulaap Boeretang 284, Mol 15/07/1996 0492/03 63 16 helena@gidsenmol.be 

Lisa Lodewijckx Buitengewone Agame Maalderstraat, 79, Mol 18/12/1996 0495/49 12 60 lisa@gidsenmol.be 

Marie Stessens Vurige Olifant Hemelrijkstraat 132, Mol 28/09/1996 0496/34 80 08 marie@gidsenmol.be 

GROEPSLEIDING      

Fien Hens Gezellige Antilope Turnhoutsebaan 54, Mol 13/10/1996 0470/50 86 03 fienh@gidsenmol.be 

Luna Janssen Bewuste Bij Doornboomstraat 3, Mol 06/03/1996 0474/52 84 53 luna@gidsenmol.be 

 

CONTACTGEGEVENS LEIDING 


