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Woordje van de groepsleiding 
 

Beste ouders en lieve leden 

Allereerst willen we jullie een geweldig 2019 wensen! Om met goede voornemens te 
starten: de hele leidingsploeg zal ook dit jaar haar uiterste best doen om nog leukere, 
grappigere, zottere en ecologischere zaterdagnamiddagen te organiseren!  

In de zomer sluiten we het jaar natuurlijk weer af met een onvergetelijk kamp. Waar 
we in juli naartoe gaan, is voorlopig 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  

 
Levensgenietende Orang-Oetang, Charmante Vink en Flinke Wasbeer 
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Agenda 
Noteer volgende data alvast in jullie agenda!  
 

Geen activiteit op zaterdag 23 februari 
Brengeenbezoekaanjeoma,leeseenboekofkijkeenfilmwantdeleidingisopweekend… Geen 
activiteit! 

Gidsenbrunch: zondag 24 februari 
Het groepscomité nodigt iedereen uit op zondag 24 februari voor een lekkere brunch ten 
voordele van het kamp. Meer info volgt nog.  

 
GIGA-gemengd: zaterdag 23 maart  
Zaterdag 23 maart organiseren we, samen met de Scouts van Mol-centrum, een GIGA-
gemengd. Voor één keer zullen de jongens en meisjes één grote scoutsgroep vormen. Jullie 
worden allemaal om 13u45 verwacht aan het scoutslokaal (DonBoscostraat 47, Mol). De 
activiteit zal duren tot 17u.  
Niet vergeten: Who run thisworld? GIRLS!  
 
Geen activiteit op zaterdag 13 april  
Geen activiteit wegens de paasvakantie.  
 
Containerinlaad: 12 juli 
De leiding laadt op 12 juli de containers in om mee te nemen op kamp. Wij verwachten dan de 
bagage van de gidsen en jonggidsen al! Gelieve rekening te houden met deze datum. 
 
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 hier mee rekening kan houden bij je vakantieplanning. 
 

 20-30 juli: kampperiode voor jonggidsen en gidsen  
 23-30 juli: kampperiode voor kabouters en woudlopers 
 25-30 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. Dit komt niet ten goede aan de groepssfeer.  
Indien deze regel toch voor problemen zorgt, kan je  steeds terecht bij de groepsleiding. Hun 
gegevens vind je achteraan in dit gidsenkrantje. 
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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 GidsenMol-Centrum). 

Daarnaastiserookdegezamelijkefacebookpagina:GidsenMol-

Centrum.Hiervindje algemeneinfoenfoto’svanonzegroepsactiviteiten. 

 
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 

ScoutsenGidsenVlaanderen 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. 

http://www.gidsenmol.be/
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Jaarlied Minder is Meer! 
 
Ook dit jaar beginnen we elke week dansend met het jaarlied. Oefenen maar dus!! 

Via deze link kan je het liedje beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=3B27ro-Yd1I 

 
Strofe 1 
Regent het pijpenstelen  

Dan vangen we ze op  
Om later mee te spelen  

De tuinslang blijft op stok  

 
De afwas is voor later  

Die klus is zo geklaard  

Dankzij het regenwater  
Blijft de kraan alweer gespaard  

 
Refrein 

Hier brandt geen lamp teveel  

Hier is geen afvalberg te groot  
Een scout die eet gewonnen geen verloren brood  

Een stafkaart met een hoek af  

Gebruik hem nog een keer  
Samen gaan we voor 

Minder is meer  
 

Strofe 2 

Restjes brood gaan in de pudding  
Restjes pasta in de soep  

Met een lijstje naar de winkel  

Koop je vers voor heel de groep  
 

Af en toe eens veggie 

‘Maar das konijnenvoer??”  

Geef ons maar verse eitjes  

Van de Waalse kippenboer  
 

SCHUDDEN MET DIE BILLEN  

NIKS VERSPILLEN  
SCHUDDEN MET DIE BILLEN  

 

Refrein  
Hier brandt geen lamp teveel …  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B27ro-Yd1I
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Bridge 

En als de avond is neergekomen  
Laat ons alle lichten doven  

Want de sterren staan al teder  

Zonder licht zien we ze  
Zo-veelbe-ter 

 

Oooooooooooh Hey!  
 

Outro 
Samen gaan we voor  

Minder is meer  

Samen gaan we voooooooooor 
Minder is meer  

Minder is meer  

MINDER IS MEER!  
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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 en gidsen 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.  

Het hemd, de rok en de trui kan je kopen in één van de Hopper winkels (Antwerpen, Hasselt, 

Leuven, Gent,..), online (www.hopper.be) of in onze tweedehandswinkel (zie verder). 

 

Met ons uniform laten we zien dat we één groep vormen en dat we trots zijn op ons scouts- 

zijn. 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 dus ook 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 

http://www.hopper.be/
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-uniform
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Kapoenen 
 

 

 

 

12 januari: Film  

20 jan: let itgoooo let itgoooo (schaatsen!)  

26 jan: gids forkids                        

2 feb: skibibiwawaaa 

9 feb: swish swish 

16 feb: now watch whipwhipwatch me naenae 

23 feb: Leiding is op weekend (GEEN ACTIVITEIT )  

2 maart: jumpforjoy 

9 maart: eeeeeemacarena 

16 maart: We gaan op weekend!! (verdere info volgt!)  

23 maart: GI GA GEMEND  

30 maart: i’llberidingshotgun 

6 april: lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus  

13 april:  Geen activiteit  

20 april: LEEF  

27 april: kapoenen dag! (verdere info volgt)  

4 mei: jij bent de allermooiste, jij bent de bom!  

11 mei: bumba stopdans (laatste activiteit  - verdere info 

volgt!)  

I LOVE MUSIC  

DANCE 
DANCE 
DANCE 

LIFE IS A 

PARTYYY  

Stevige linker, nuchtere sijs, sympathieke otter, gibbon en  chinchilla  
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Kabouters 
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Woudlopers 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

12/01 Film  

20/01 Schaatsen (zondag) 

26/01 Gids4Kids  

2/02 Dab  

09/02 SwishSwish 

16/02 Watch me whip 

23/02 Geen activiteit 

2/03 Skibidi 

16/03 We gaan dansen in de zon  

23/03 Gigagemeeengd 

30/03 Weekend  

6/04 Eeeemacarena 

13/04 Vakantie, geen activiteit  

20/04 Y.M.C.A  

27/04 WOWEKA  

1/05 Harlem shake  

11/05 Aserejé, ja 

dejetejebetudejebereSebiunoub

amajabian de buguian de 

buididipí 
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Jonggidsen 
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Gidsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MOL 

 GIDSEN GAAN VOOR GELE HESJES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In tegenstelling tot alle betogers die dit hesje 

tot negatieve connotatie hebben gebracht, zijn 

wij heel blij u de positieve kant van dit 

wonderbaarlijke kledingstuk te her presenteren. 

Wij gaan dit jaar niet alleen voor meer centen 

maar ook voor nog leukere activiteiten. Niet 

alleen zijn we ontzettend veilig met dit hesje, 

maar we vormen ook nog eens een mooie 

eenheid waarin iedereen gelijk is aan elkaar. 

Samen uit, samen thuis is dan ook het motto. 

Daarom roepen we massaal op om telkens met 

dit geniale stukje fluo naar de activiteit te 

komen! De gepersonaliseerde hesjes zullen 

verkrijgbaar zijn bij het ontvangen van dit 

artikel. Hiernaast is een agenda te zien met 

onze belangrijkste acties die we volgende 

semester zullen uitvoeren. 

 

Agenda punten 

-12/01 Educatieve Film Getouw 

-20/01 Cursus ‘Hoe begeef ik mij op glad ijs’ 

  9u45 op locatie  

-09/02  Benefiet feest (Gidsencafé) 

-10/02 Babyborrel Oud-bestuur 

-22/02 Het bestuur is op weekend 

 (Leidingsweekend) 

-24/02 Eetfestijn (ontbijt) 

-13/04 Eierenstaking (geen activiteit) 

-03/05 t.e.m. 05/05 Ledenweekend 

-11/05 Eindejaarsreceptie (laatste activiteit) 
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Wist-je-datjes… 
 

 

 
 

Wist je dat… 
 
 

 

 …dit jaar een speciaal jaar is voor de leiding? 

 …we met exact dezelfde leidingsploeg als vorig jaar werken? 

 …en die echt supermegacool, chill en leuk is? 

 …er dus geen nieuwe leiding bijgekomen is? 

 …we hopen dat we volgend jaar weer met wat meer zullen zijn? 

 …er dus ook geen leiding gestopt is? 

 …wij ons nog altijd megahard amuseren met elkaar? 

 
 …er drie van ons naar het verre buitenland trekken dit semester? 

 …dat Ine, Margot en Cato zijn? 

 …wij hen superhard gaan missen? 

 …zij gelukkig op tijd terugkomen om samen met ons op kamp te vertrekken? 

 
 …wij al een knotsgek semester achter de rug hebben met jullie? 

 …wij superblij zijn dat jullie er elke zaterag weer staan? 

 …wij nu al uitkijken naar het kamp? 

 …wij naar een heel leuke plek gaan die nog geheim is? 

 
 … je van naar de gidsen komen slimmer en knapper wordt? 
 … dat echt een dikke leugen is maar je die van de leiding aan iedereen mag vertellen?  

 

 …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? 



 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Leiding 

KAPOENEN      

Nina Janssen Chinchilla  Doornboomstraat 3, Mol  17/01/2000 0476/75 23 43 nina@gidsenmol.be 

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

Leonie Van Deynze Gibbon Slagmolenstraat 51, Mol 17/11/1999 0479/62 56 50 leonie@gidsenmol.be 

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

KABOUTERS      

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

Elena Ausloos Stokstaart Volmolenheide 22, Mol 04/03/1999 0495/11 29 51 elena@gidsenmol.be 

Isabelle Busschaert Kameleon Markt 50, Mol 04/09/2000 0496/89 17 60 isabelle@gidsenmol.be 

WOUDLOPERS      

Anne Smet Franse Bulldog Stokt 105, Mol 20/06/2000 0470/516530 anne@gidsenmol.be 

Claudine Segers   Het Ven 43, Mol  09/05/1999 0489/72 93 92 claudine@gidsenmol.be 

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

JONGGIDSEN      

Lena Verlooy  Veltjensstraat 29, Mol 14/06/1999 0489/41 44 09 lena@gidsenmol.be 

Lore Vanhelden  Berkvenstraat 29, Mol 22/09/2000 0489/74 66 70 lore@gidsenmol.be 

Lizzy De Scheemaecker Enthousiaste Toekan Walvisstraat 82, 2018 Antwerpen 13/04/1997 0472/21 99 97 lizzy@gidsenmol.be 

GIDSEN      

Fien Wilms Parate Steenbok Schoolstraat 1, Olmen 
Veldstraat 73, Meerhout 

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

Cato Meynen Vrijheidslievende Maki Gooreersel 32, Mol 03/02/1997 0486/93 59 04 cato@gidsenmol.be 

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

GROEPSLEIDING      

Ine Broothaerts Charmante Vink St.-Odradastraat 30/101, Mol 25/02/1997 0492/64 86 13 ine@gidsenmol.be 

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

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