Dit boekje is voor :

GIDSENKRANTJE 2016-2017 N°2

Woordje van de groepsleiding
Beste ouders en lieve leden
Allereerst willen we jullie een geweldig en grenzeloos 2017 wensen! Om met goede
voornemens te beginnen: de hele leidingsploeg zal ook dit jaar haar uiterste best doen om
nog leukere, grappigere, zottere en geweldigere zaterdagnamiddagen te organiseren!
Daarnaast sluiten we het jaar natuurlijk af met een onvergetelijk kamp. Waar we in juli
naartoe gaan –en dus geweldige tijden zullen beleven-, is nog een groot geheim, maar tegen
het einde van ons gidsenjaar komen jullie daar wel achter.
Wij kijken er alvast naar uit om elke week weer een fantastische zaterdagnamiddag vol met
leuke spelletjes te beleven!
Stevige linker
Tot zaterdag
Bewuste Bij en Gezellige Antilope
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Agenda
Filmfestival: zaterdag 14 januari
Zaterdag 14 januari organiseert de jeugdraad het Filmfestival in 't Getouw.
De kapoenen, kabouters en woudlopers kijken naar de film van 17u00-19u00. De jonggidsen,
gidsen en jins kijken naar de film van 20u00-22u30.
Let op: De leden worden ter plaatse verwacht.
Schaatsen: zondag 22 januari
Op zondag 22 januari gaan we met zijn allen schaatsen!
Gidsenterras 2.0: zaterdag 11 februari
Het groepscomité nodigt iedereen uit op zaterdag 11 februari voor een gezellige babbel aan
het lokaal om 17u00 na de activiteit. Zij voorzien hapjes en drankjes.
Geen activiteit op zaterdag 25 februari
Breng een bezoek aan je oma, lees een boek of kijk een film want de leiding is op weekend…
Geen activiteit! L
GidsenOntbijt: zondag 19 maart
Het groepscomité zorgt op zondag 19 maart voor een lekker ontbijtbuffet. Je kan komen
ontbijten tussen 9u en 12u in de parochiezaal van Mol-Sluis. Meer info vind je op pagina 4.
GIGA-gemengd: zaterdag 25 maart
Zaterdag 25 maart organiseren we, samen met de Scouts van Mol-Centrum, een
GIGA-gemengd. Voor één keer zullen jongens en meisjes één grote scouts vormen. Jullie
worden allemaal om 13u45 verwacht aan het scoutslokaal (Don Boscostraat 47, 2400 Mol).
De activiteit zal duren tot 17u00. Aansluitend nodigen we alle ouders uit om iets te komen
drinken.
Niet vergeten: Who run this world? GIRLS!
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Agenda
Op kamp
Hoewel we nog een heel semester voor de boeg hebben, blikken we graag al even vooruit
naar de vakantie. Net als ieder jaar sluiten we ook dit jaar af met een onvergetelijk kamp.
We geven alvast de data van het kamp, zodat je hiermee rekening kan houden bij je
vakantieplanning.
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 dat je een volledig kamp aanwezig bent (van vertrek
tot aankomst). Het is niet de bedoeling dat leden vroeger vertrekken of later aankomen
vanwege andere kampen of vakanties. Indien deze regel toch voor problemen zorgt, kan je
steeds terecht bij de groepsleiding. Hun gegevens vind je achteraan in dit gidsenkrantje.

Gidsen op het wereldwijde web
Gidsen Mol-Centrum heeft een eigen site: www.gidsenmol.be
Hier kan je terecht voor de takprogramma’s, foto’s, gegevens van de leiding, uitleg bij de
totems, verhalen van de vergaderingen en nog veel meer!
Bovendien is onze site gekoppeld aan Facebook. Ook daar vind je alle informatie terug. Elke
tak heeft zijn eigen pagina met specifieke info. (vb: Kapoenen Gidsen Mol-Centrum)
Daarnaast is er ook de gezamelijke facebookpagina: Gidsen Mol-Centrum. Hier vind je
algemene info en foto’s van onze groepsactiviteiten.
Klik dus op 'vind ik leuk' om gemakkelijk op de hoogte te blijven!

Scouting op maat
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen naar de gidsen kunnen komen. Ook kinderen die
het thuis financieel moeilijk hebben. Zowel Scouts en Gidsen Vlaanderen als wijzelf hebben
middelen ter beschikking om, indien nodig, ouders bij te staan bij het betalen van lidgeld,
weekendgeld, kampgeld… Je kan hiervoor steeds terecht bij iemand van de tak- of
groepsleiding. Zij zullen samen met jullie op een discrete manier naar een oplossing zoeken.
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Jaarlied Grenzeloos Groeien!
Via deze link kan je het clipje van het jaarlied bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=7YxnRq-d_Dk

De eerste sjorring met jezelf in de knoop
Een simpel kruis, ‘t was rijp voor de sloop
Maar je hebt dapper doorgezet
En nu sjorren we ons eigen bed

Hey jij, kom erbij
Vallen en opstaan zij aan zij
Scouting da’s leren, met prutsen en knoeien
Rennen, springen, vliegen, duiken, en ...

Je eerste dropping liep niet als een trein
De weg kwijt in de maneschijn
Maar niet gepanikeerd, je hebt één les geleerd
Hou je kaart nooit omgekeerd

RAP:
Hey jij, kom erbij
We groeien zonder grenzen, worden steeds meer
wij We roeien zonder riemen, en we voelen ons
vrij
We zingen en we springen en we zijn zo blij
Grenzeloos groeien, groeieloos grenzen
Ook al is de regen uit de hemel aan ‘t plenzen
We laten ons niet stoppen door weerkundige
tendenzen
Als een komkommer zonder lenzen

Hey jij, kom erbij
Vallen en opstaan zij aan zij
Scouting da’s leren, met prutsen en knoeien
Rennen, springen, vliegen, duiken, en ...
Grenzeloos groeien!
Grenzeloos groeien!
Grenzeloos groeien!
Grenzeloos groeien!
Tien kleine visjes die gingen naar de zee
Als kleine kapoen viel dat niet mee
Maar nu zingen we ‘t van achter naar voor,
samen in koor
Zee de naar gingen die visjes kleine tien
Je eerste keer scouts, als een vreemde eend
Tien jaar later ben je trotse leeuw
Want die totem die is echt, op je lijf geschreven
Scouting - Hey!
Vrienden voor het leven
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BRIDGE:
Hey jij, kom erbij
Samen doorgaan zij aan zij Hey jij, kom erbij
Samen doorgaan zij aan zij
Hey jij, kom erbij
Vallen en opstaan zij aan zij
Scouting da’s leren, met prutsen en knoeien
Rennen, springen, vliegen, duiken
Spelen, botsen, samen leren
Teddyberen, epibreren
Lambriseren, inventeren oli’gamo’dicto’meren
Grenzeloos groeien!
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Boodschap van algemeen nut
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Het 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, gidsen en jins dragen het sjaaltje en het hemd.
Het groene rokje en de trui kunnen hierbij gedragen worden. Dit is echter niet verplicht.
Het sjaaltje kan enkel bij onze groep aangekocht worden voor 12 euro. Evenals de
groepseigen blauwe T-shirts voor 8 euro.
Het hemd, de rok en de trui kan je kopen in één van de Hopper winkels (Antwerpen, Hasselt,
Leuven, Gent,..) of online (www.hopper.be).
Met ons uniform laten we zien dat we één groep vormen en dat we trots zijn op ons scoutszijn. De groepsdas geeft aan bij welke groep we horen en zorgt door de reflecterende strook
ook voor onze veiligheid. Bovendien zien we dit uniform als bewegingskledij. We vinden dat
kinderen zich bij ons moeten kunnen uitleven. Draag daarom elke activiteit kleren die vuil
mogen worden!
VERGEET OOK ZEKER NIET OM OVERAL DUIDELIJK JE NAAM IN TE SCHRIJVEN!

Tweedehandsuniformen
In onze groep is er de mogelijkheid om tweedehandsuniformen te kopen: hemden, rokken,
shorten en truien zijn te verkrijgen aan een prijs van 12,5 euro. Spreek gerust iemand van de
leiding aan! We kunnen echter niet garanderen dat alle maten voorradig zijn. We zijn
immers afhankelijk van (oud)-leden die hun uniform aan ons doorverkopen.
BIJ DEZEN EEN WARME OPROEP AAN ALLE LEDEN OM OUDE UNIFORMEN BIJ ONS BINNEN
TE BRENGEN. WIJ NEMEN ZE MET PLEZIER VOOR 12,5 EURO OVER!
Meer info over het uniform lees je op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-uniform
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Kapoenen

Grenzeloos naar…
14/01: Filmland
22/01: Ijsland
28/01: Jinderland
04/02: Techniekenland
11/02: Swingland
18/02: Luilekkerland
25/02: Huis (geen activiteitleidingsweekend)
03-05/03: Een coole weekendplaats (INFO
VOLGT)
11/03: Tine-op-zeeland
18/03: Leidingsland
25/03: Gigaland
01/04: Zaailand
08/04: Huis (geen activiteit)
15/04: Paasland
22/04: Kempenland
(Kapoenendag-info volgt)
29/04: Verrassingsland
06/05: Het grote bos
13/05: Afscheidland
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Kabouters
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Woudlopers
14 januari: EH TU (Filmavond in het Getouw)
22 januari: TAS (Schaatsen)
28 januari: ùN CI
4 februari: MED
11 februari: FALU
18 februari: JA
25 februari: UP
(De leiding is op weekend, geen vergadering!)
4 maart: LAKOU
11 maart: HOGY
18 maart: SIAD
25 maart: SCOUTING
1 april: SEM ER
15 april: IMPARARE
22 april: APUD (Woweka, info volgt)
28-29-30 april: GITANO
(Weekend, info volgt)
6 mei: VE
13 mei: MESS
TMEXXIJA, TITJIR, JAQBZU U ADSA
TUMBUH TAK TERBATAS

Weet jij welke zin we zoeken?

Stevige linker
Toekan, Sijs en Steenbok
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Jonggidsen
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Gidsen
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Jins

Jins-app?

Peace out! XOXO
Aimabele impala en Oprecht schaap

Gidsenkrantje 2016-2017 tweede semester

13

Wist-je-datjes…
Wist je dat…

•

… de leiding afgelopen zomer in de krant stond?

•

… je hier het artikel kan terugvinden:
http://www.gva.be/cnt/dmf20160829_02443559/scouts-en-gidsenblijven-groeien-4-000-leiders-present-op-herfstontmoeting ?

•

… we vorig jaar 50 jaar bestonden?

•

… we daarom het allerleukste feest ooit hadden georganiseerd?

•

… de leiding nog steeds heimwee heeft naar dat feestweekend?

•

… de scouts 110 jaar bestaat?

•

… Lilo een half jaar in Finland heeft gewoond?

•

… de Kerstman daar ook woont? (In Rovaniemi)

•

… Lilo naar de Finse scouts ging?

•

… in Lapland meer rendieren dan mensen wonen?

•

… het daar soms bijna de hele dag donker is?

•

… onze Facebookpagina meer dan 300 likes heeft?

•

… we altijd 5 sterren-recensies krijgen?!

•

… we al een kampterrein hebben gekozen?

•

… de locatie voorlopig nog top secret blijft?

•

… het kamp superkwalikwantiviaextraquasiotisch tof wordt?

•

… de leiding nu examens heeft?

•

… wij dat niet leuk vinden?

•

… wij ons veel liever amuseren op de gidsen?

•

… de leden van Gidsen Mol-Centrum de allerliefste zijn?
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Contactgegevens leiding
KAPOENEN
An-Sofie Wouters

Hartverwarmende Veldmuis

St-Jozefslaan 40, Mol

18/10/1996

0471/20 41 25

an-sofie@gidsenmol.be

Ine Broothaerts
Tine Claeys
KABOUTERS
Charlotte Hens
Margot Vervloessem
Toke Vangompel
WOUDLOPERS
Ezra Dupré
Fien Wilms

Vink
Slangenhalsvogel

Postelarenweg 18/3, Mol
Nijverheidsstraat 12, Mol

25/02/1997
28/09/1998

0492/64 86 13
0489/42 40 44

ine@gidsenmol.be
tine@gidsenmol.be

Wasbeer
Otter
Betrokken Saki

Turnhoutsebaan 54, Mol
Pastoor Vloemansstraat 9, Balen
Toemaathoek 15, Mol

10/12/1997
9/09/1998
16/01/1996

0470/67 58 10
0475/45 73 36
0494/29 86 88

charlotte@gidsenmol.be
margot@gidsenmol.be
toke@gidsenmol.be

Sijs
Steenbok

11/01/1997
26/02/1998

0472/50 48 81
0499/23 64 68

ezra@gidsenmol.be
fienw@gidsenmol.be

Lizzy De Scheemaecker
JONGGIDSEN
Annelies Haesbrouck
Anouk Vandenweyer
Kato Swinnen
GIDSEN
Cato Meynen
Fien janssen
Yasmien Meeus
JINS
Julie Willems
Laurien Meeus
TECHNIEKENPLOEG
Helena Ceuppens
Lisa Lodewijckx
Marie Stessens
GROEPSLEIDING
Fien Hens
Luna Janssen

Toekan

Zwaluwstraat 31, Mol
Schoolstraat 1, Olmen
Veldstraat 73, Meerhout
Stotert 78, Olmen

13/04/1997

0472/21 99 97

lizzy@gidsenmol.be

Gevatte Slechtvalk
Sneeuwstormvogel
Sensibele Cavia

Chrysantenlaan 40, Mol
Achterbos 132, Mol
Ruggen 29, Mol

12/10/1996
11/08/1997
03/09/1996

0484/33 02 14
0494/71 36 57
0493/52 81 88

annelies@gidsenmol.be
anouk@gidsenmol.be
kato@gidsenmol.be

Maki
Orang-Oetang
Koala

Turnhoutsebaan 236, Mol
Doornboomstraat 3, Mol
Kapellestraat 158, Mol

03/02/1997
06/10/1997
27/11/1997

0486/93 59 04
0494/04 33 22
0497/67 02 71

cato@gidsenmol.be
fienj@gidsenmol.be
yasmien@gidsenmol.be

Oprecht Schaap
Aimabele Impala

Perenlaan 16, Mol
Kapellestraat 158, Mol

23/08/1996
22/04/1996

0493/19 59 37
0499/63 41 17

julie@gidsenmol.be
laurien@gidsenmol.be

Joviale Brulaap
Buitengewone Agame
Vurige Olifant

Boeretang 284, Mol
Maalderstraat, 79, Mol
Hemelrijkstraat 132, Mol

15/07/1996
18/12/1996
28/09/1996

0492/03 63 16
0495/49 12 60
0496/34 80 08

helena@gidsenmol.be
lisa@gidsenmol.be
marie@gidsenmol.be

Gezellige Antilope
Bewuste Bij

Turnhoutsebaan 54, Mol
Doornboomstraat 3, Mol

13/10/1996
06/03/1996

0470/50 86 03
0474/52 84 53

fienh@gidsenmol.be
luna@gidsenmol.be
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