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Beste ouders en allerliefste leden, 

 

De vakantie liep op z’n einde en ons kamp in Belsele lijkt alweer veel te lang geleden. Wij 

hebben een enorm fijn kamp gehad met enthousiaste leden. Er werd gelachen, gespeeld, 

gewandeld en gezweet, maar we hebben er vooral heeeeeeeel hard van genoten!  

 

Dit jaar nemen we afscheid van heel wat leiding. Zij waren een grote meerwaarde voor de 

gidsen. Daarom willen wij ze graag nog eens bedanken. We zullen ze missen!  

Maaaaaaar we verwelkomen dit jaar natuurlijk ook enkele nieuwkomers.  

Welkom Aimée, Hanna, Julie, Johanna, Mart, Marie, Rosalie en Sarah.  

 

De groepsleiding ziet er ook een tikkeltje anders uit. Fien, Ine en Charlotte worden 

vervangen door ons: Margot, Nina en Elena. Wij vinden het super spannend, maar hebben 

er ook enorm veel goesting in! 

 

Het jaarthema dit jaar is ‘’Scoutmoedig “.  Een belangrijk thema in een scoutscarrière. Als 

scout en gids ga je graag op verkenning en op avontuur. Scouting is een plek waar je mag 

vallen en waar anderen je helpen opstaan. Je gaat uitdagingen aan en neemt risico’s. Een 

moedige scout stelt vragen en durft toegeven. Scoutmoedig betekent tonen wie je bent, 

namelijk Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we voor staan.  

 

Wij staan alvast te springen om er weer een geweldig jaar van te maken. Vol leuke 

spelletjes en grappige momenten. Hopelijk zien we jullie elke zaterdag aan ons lokaal. Tot 

snel!  

 

Stevige Linker,  

 

Guitige Chinchilla        Nina Janssen 

Hartverwarmend Stokstaartje     Elena Ausloos 

Sympathieke Otter       Margot Vervloessem 
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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. Dit 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 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.  

Door de drukte aan de Turnhoutsebaan blijven wij met de kinderen achter de tweede 

bareel. Jullie mogen jullie kinderen daar komen ophalen. 

 

 
 

 

Het lidgeld bedraagt dit jaar 40 euro. Van deze 40 euro geven we per lid 32 euro  aan 

Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze worden dan gebruikt voor de  verzekeringen. De 

overige 8 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 BE04 9731 8039 0631 met vermelding van 

voor- en achternaam en tak waar uw dochter dit jaar start. 
 

 

 

 

 

 

HET LIDGELD 
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SCOUTING OP MAAT 
 

 

 

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

diegene 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. 

 

 
 

 

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 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. 

 
 

 

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!
 

 
 
 
 
 

OP KAMP 

GIDSEN OP HET WERELDWIJDEWEB 
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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, organiseren, bekostiging  'grote' renovaties zoals het 

vernieuwd sanitair, het jinlokaal, verwarmingsketel. Twee jaar geleden 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 bekostigen 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 het lokaalonderhoud en op eetdagen. 

 

Vier keer per jaar is er een vergadering  

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 en het bordeaux/blauwe T-shirt kunnen 

hierbij gedragen worden. Dit is echter niet verplicht. Het sjaaltje kan enkel bij ons in 

de groep aangekocht worden voor 12 euro. Evenals de groepseigen blauwe T-

shirtjes aan 8 euro. 

Het hemd, de rok, de broek, het bordeaux T-shirt en de trui kan je kopen in één van 

de Scoutshops 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 Scoutshops. Het belofteteken krijg je van je 

leiding als je de belofte hebt gedaan. Niet zomaar op je hemd hangen! 

 
 
Zo hoort het 
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KAPOENENPLANNING 
 

 

Het jaar van Nowan! 
	

07/09: Nowan leert zijn nieuwe vriendjes kennen! 

 

14/09:Nowan viert feest!  

 

21/09: Even rust voor Nowan en zijn vriendjes (geen activiteit) 

 

28/09: Knutselen met Bosmuis Frie 

 

05/10: Tita en Kea tegen elkaar op! 

 

12/10: Slaapfeestje met Gigi Vos en Petro Eekhoorn (weekend, meer info volgt) 

 

19/10: Toto leert over het bos 

 

26/10: Xebo de kerkuil, vliegt door de nacht 

 

02/11: Oma Kora maakt iets lekkers 

 

09/11: Met het hele dierenrijk wafels verkopen 
(GGA, meer info volgt) 

 

16/11: Ploeteren in de modder met Apodemus Bosmuis 

 

23/11: Op zoek naar de steen 

 

     30/11: Alle bosmuizen op het veld 

 

                         07/12: Tante Nala speelt een film 

 

14/12: De hele familie viert Kerst 

	
Wij hebben er heel veel zin in! 

Groetjes Bedrijvige Sneeuwstormvogel,  
Griend, Nandoe en Parkiet 

 
 

 
 
 



WOUDLOPERPLANNING 
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Kabouterplanning  
7 september: ‘Tis weer voorbij die mooie zomer (1ste activiteit) 
14 september: Jeugdfestiville 
21 september: Laat me nu toch niet alleen (geen activiteit! L)  
28 september: Mooi weer vandaag! 
5 oktober: Metamorphose  
12 oktober: Meisjes 
19: oktober: #likeme 
26 oktober: Woehoe vakantie, maar ook gidsen! Dubbele joepie!  
2 november: Hoop doet leven! 
9 november: Wafelverkoop (info volgt) 
15 – 17 november: Weekend!! (info volgt) 
23 november: Alle mooie mannen zijn zo lelijk 
30 november: Zie ginds komt de stoomboot 
7 december: Leef! (avondactiviteit 18u30 – 20u30) 
14 december: Allemaal! (avondactiviteit 18u30 – 20u30) 
21 december: Merry chrysler (avondactiviteit 18u30 – 20u30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOUDLOPERPLANNING 
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07/09: buurtpolitie begint 

terug 

14/09: buurtpolitie gaat naar 

jeugdfestival 

21/09: buurtpolitie op verlof 

(geen activiteit!) 

29/09: patrouille op Fiesta 

Mundial 

05/10: buurtpolitie controleert 

Metamorphose 

12/10: familiedrama  

19/10: Stafke komt zich weer 

bemoeien 

26/10: Barry ruikt iets 

verdachts 
  
 

02/11: overval in tankstation 

09/11: buurtpolitie verkoopt 

wafels  

16/11: meneer Janssens staat 

fout geparkeerd 

23/11: spannende 

achtervolging 

30/11: mevrouw Peeters 

wordt vermoord 

07/12: buurtpolitie gaat ’s 

avonds op patrouille  

14/12: buurtpolitie heeft nog 

een keertje avondshift 

21/12: buurtpolitie viert 

kerstmis 
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GIDSENPLANNING 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 



 

A4212M GIDSEN MOL-CENTRUM J.F.KENNEDY 20 

 

 

KAPOENENLEIDING 
Marie 
Dag lieve kapoentjes, 

Ik ben Marie, ook wel gekend als Nandoe. Ik ben 17 jaar en dit 

is mijn 1ste jaar als leiding! Ik hou van feesten, dansen, zingen 

en het meeste van al naar de gidsen te gaan! We gaan heel 

veel leuke spelletjes spelen dit jaar dus ik hoop dat jullie er zin 

in hebben, ik alvast wel! : ) 

Dikke kusjes, 

Marie/nandoe 
 

Anouk  
Hallooo allemaal! 

Ik ben Anouk, ook wel gekend als Bedrijvige Sneeuwstormvogel. 

Dit jaar begin ik aan mijn 5e jaar leiding bij de leukste groep, 

Gidsen Mol-Centrum ! Na enkele jaren oudere leden te hebben 

gehad, is het tijd om het roer helemaal om te gooien en mag ik 

leiding zijn van de kapoenen! En wat het helemaal fantastisch 

maakt is dat ik dat met 3 nieuwe leiding mag doen! Hoera! 

Samen met Johanna, Marie en Rosalie kijk ik er dan ook naar uit 

om er een spetterend gidsenjaar van te maken! Verder moet je 

zeker over mij weten dat ik 22 jaar oud ben, actief ben als 

animator bij Kazou, sociaal cultureel werk studeer en op kot zit in Leuven. Ook 

bak ik heel graag dessertjes, dus de kapoenen mogen veel lekkers verwachten! Ik 

kijk er alvast enorm naar uit om al die nieuwe gezichtjes te leren kennen en 

samen het jaarlied te zingen! Scout moedig! 

Kusjes Bedrijvige Sneeuwstormvogel 

 
Johanna 
Joehoew, dag lieve kampoentjes!  

Ik ben Johanna en ik ben 17 jaar. Na 10 jaar gidsenervaring ben ik 

helemaal klaar voor mijn eerste jaar als leiding. Samen met mijn 

medeleiding Marie, Anouk en Rosalie wordt het een spetterend 

jaar! We gaan heel veel plezier maken en leuke activiteiten doen, 

daar mag je zeker van zijn! Naast de Gidsen zit ik voor mijn laatste 

jaartje op de middelbare school en doe ik de richting Lichamelijke 

Opvoeding Sport. Voor de rest reis ik graag, doe ik graag leuke 

activiteiten met mijn vrienden en familie en kan ik genieten van 

lekker eten. Ik hoop dat jullie er zoveel zin in hebben als ons maar daar twijfel ik 

niet aan!  

Dikke knuffels,  

Griend  
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Rosalie 
Hey lieve kapoenen! 

Mijn naam is Rosalie, maar je mag me ook altijd Parkiet noemen. Dit wordt 

mijn twaalfde jaar op de gidsen maar mijn eerste jaar als leiding 

(spannend!). Ik ga mijn best doen om samen met mijn medeleiding er een 

superleuk jaar van te maken. We gaan dit jaar heel veel spelletjes spelen en 

plezier maken. Ik zit momenteel nog op het middelbaar en ga naar het 

laatste jaar, ik zit op de Rozenberg en volg de richting Economie - Moderne Talen. Naast 

de gidsen ga ik ook graag naar de balletles, voordracht en repertoirestudie (dat is een 

moeilijk woord voor leren over toneel). Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als ik 

en samen met Anouk, Johanna en Marie gaan we er een fantastisch jaar van maken! 

 

Dikke knuffel, 

Parkiet :) 

 
KABOUTERLEIDING 
 
Fien J. 
Hellllloooooooo! Na 2 jaren vol regelen en plannen als groepsleiding 

heb ik besloten om toch nog een jaartje leiding te blijven, jihaaaaaa. 

Voor ik GRL werd heb ik enkel de oudste groepen mogen entertainen, 

maar dit jaar heb ik voor een uitdaging gekozen en ben ik super blij 

dat ik de kabouters als tak heb gekregen. Of ik heel veel zenuwen 

hiervoor heb? Misschien. Of ik er enorm veel goesting in heb? 

Zeeeeker weten.  

Klein beetje info over mezelf; ik studeer al vier jaar in Gent en ben 

bezig aan een master communicatiewetenschappen. Naast de gidsen 

houd ik van lekker eten, op café gaan en dansen met m’n vrienden. Ik 

kijk er naaruit om elke zaterdag er kei hard voor te gaan en samen met Aimée, Hanna en 

Lena er een top jaar van te maken!  

Stevige linker 

Levensgenietende Orang-Oetang 

 

Lena 
Yihaaauw!  

Ik ben Lena en ik ben 20 jaar. Ik studeer in Antwerpen maar tijdens het weekend sta ik 

paraat op de gidsen van mol centrum! Ik hou van tekenen, skiën en ik 

spreek ook heel graag met mijn vriendinnen af. Ik kijk mega hard uit naar 

het volgende gidsenjaar als kabouterleiding, hopelijk jullie evenveel als ik!  

Groetjes!  

Lena 
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Hanna 
Dag liefste kabouters, 

Mijn naam is Hanna. Ik ben 16 jaar (bijna 17) en dit wordt mijn eerste jaar als leiding. Ik 

heb er dan ook super  veel zin in om dit samen met jullie te beleven!! Ik woon in Mol-

Ginderbuiten en begin aan mijn laatste jaar op de Rozenberg waar ik economie-talen 

studeer. Ik hou heel erg veel van mijn vrienden, dansen, lekker eten,  mijn 

hondje maar natuurlijk vooral van de zaterdagen op de gidsen. Ik weet 

zeker dat het samen met jullie, Fien, Lena en Aimée een superleuk jaar 

gaat worden. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik!! 

Tot snel! 

Stevige linker, 

Schoenbekooievaar 

 
Aimée 
Hey kaboutertjes,  

Ik ben Aimée maar op de gidsen noemen ze mij ook wel eens raaf, 

dat is mijn totem. Ik ben 17 jaar en ga nu naar het 6de middelbaar 

wetenschappen-wiskunde studeren. Ik kom het liefste van al naar de 

gidsen maar je kan mij ook terugvinden op het tennisveld. Ik heb er 

alvast superveel zin in om er met jullie en mijn medeleiding een 

topjaar van te maken! 

Xoxo 

Aimée/ Raaf 

 

 
WOUDLOPERLEIDING  
 
Charlotte 
Halloooo, ik ben Charlie! Maar jullie mogen me zeker ook Wasbeer 

noemen   

Ik ben 21 jaar (bijna 22 :D), hou van lekker eten, turnen, feestjes 

met mijn vrienden en familie, een gezellig filmavondje, piano 

spelen ... Door de week kan je me in Leuven vinden waar ik dit 

academiejaar aan mijn master in de pedagogische wetenschappen 

begin.  

Na twee jaartjes groepsleiding is het tijd om elke zaterdag te 

ravotten met de allerleukste woudlopers! Ik heb dus suuuuperveel 

zin in het nieuwe gidsenjaar! Tot snel!!! Xxxxx 
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Claudine 
Guten Tag Waldläufer! 

Hier ben ik opnieuw als woudloperleiding "#$% Yes! Voor zij die me nog niet kennen: ik 

ben 20 jaar, dit is mijn derde jaar op de gidsen en ik teken graag. In 

oktober vertrek ik voor vijf maanden naar Duitsland, maar geen 

zorgen, ik vergeet jullie niet. In februari sta ik weer elke zaterdag 

aan het lokaal! 

Stevige linker, 

Claudine, tegenwoordig ook KEA! 

 
Julie 

Haaalloo allemaal!! 

 Ik ben Julie en ik ben 17 jaar. Ik heb super veel zin in mijn eerste jaar als 

leiding, het gaat super leuk worden! Je zult me niet alleen op de gidsen 

zien, maar ook op het tennisveld. Verder lach ik graag met mijn 

vriendinnen en ga ik graag naar feestjes. Als je me niet graag Julie noemt, 

kan je me ook nijlpaard noemen(dat is mijn totem waar ik super trots op 

ben) 

Groetjessssss 

 
Sarah 
Hejjj lieve wolo’s  

 

Dit jaar wordt mijn allereerste jaar als leiding. super spannend dus!! Maar 

ik ben mega blij dat ik dit jaar één van jullie vier leiding mag zijn :)) Ik zit dit 

jaar in het zesde middelbaar en studeer economie wiskunde. Ik hou van 

dansen, zingen, tekenen, familie/vrienden en natuurlijk heel veel van de 

gidsen!! Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als ik om er een 

supertof jaar van te maken!  

 

Xoxo Sarah/kraanvogel 
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JONGIDSENLEIDING 
 
Cato 
Ola Chika’s en Chiko’s, 

Dit jaar zwier ik het over een andere boeg en word ik voor het eerst 

leiding van de jonggidsen! Na 3 jaar gidsen gehad te hebben werd het 

tijd om afscheid te nemen… Nu ben ik klaar om me volledig te smijten 

voor de hipste generatie van de gidsen.  

Ik heb veel zin om met de jogi’s kampvuren te maken en er lekkers op 

te koken, legit coole kampen te bouwen en super scouteske bos- en 

stadsspelen met hen te doen! 

Nog even over mezelf: Ik heb bijna een diploma in de bachelor dierenzorg, ik kook graag 

voor mijn lieve oudertjes en vrienden en ik luister veeeeel naar muziek en mijn hobby is 

gidsen!  

 

Stevige linker, 

Vrijheidslievende maki 

 
Mart 
Hey lieve jogi’s!  

Mijn naam is Mart en ik ben 17 jaar. Dit is mijn eerste jaar als leiding, 

SPANNEND!!! Maar ik heb er suuuuper veel zin in om samen met jullie er 

een fantastisch gidsenjaar van te maken! Ik speel piano, ik eet veel, ik hou 

van feestjes, ik spreek graag af met vriendinnen en ik ga heeeeel graag 

naar de gidsen! Verder ben ik super blij met mijn totem, ik ben een fretje! 

"#$% Ik studeer Latijn-wiskunde in mijn laatste jaar van het middelbaar. 

Zoals ik al zei, eet ik graag, dus je mag me altijd verrassen met lekker eten, maar wel 

lactosevrij aub "#$% (ik ben namelijk lactose-intolerant…)  

 

Ik kan niet wachten tot de eerste vergadering,  

 

groetjes Mart 

 
Leonie 
Dag lieve jogi's,  

 

Ik ben Leonie/Leo/ bevallige gibbon en ik word één van de vier leiding van 

jullie! Ik studeer toegepaste economische wetenschappen in Leuven en ik 

hou van dansen, zingen, mijn hondje, pizza, veel reizen, mijn vrienden en 

allermeest van die zaterdagen op de gidsen. Ik hoop dat jullie klaar zijn 

voor een jaar vol ravotten, kei hard spelen en plezier.  

 

Dikke kus Leo xxxx 
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Isabelle 
Hey jogi’s, 

 

Dit jaar wordt mijn derde jaar als leiding en ik heb er nu al ontzettend veel 

zin in! Hopelijk jullie ook? In september begin ik aan mijn tweede 

academiejaar. Tijdens de week verblijf ik in Leuven op kot, maar tijdens het 

weekend kom ik terug naar huis (voor de gidsen). Tot binnenkort! 

 

Groetjes, 

Kameleon/ Isabelle 

 

 

GIDSENLEIDING  
 
Fien W. 
 
He ! Ik ben Fien, maar zal ook reageren op roepnamen zoals Willem of 

Parate Steenbok. Dit jaar mag ik weer paraat staan voor de Gidsen. Ik 

kijk er heel erg naar uit maar ga nog een tijdje moeten wachten om 

jullie te zien. Momenteel beleef ik een Erasmus avontuur in Oslo, na 

Nieuwjaar sta ik weer volledig tot uwer beschikking. Dan vind je me in 

het weekend weer aan het lokaal of op een Mol’s terras met de rest 

van de leiding. Door de week moet je me in Leuven komen opzoeken waar ik 

Pedagogische wetenschappen studeer. Ik ga al mijn vierde jaar als leiding in en ben het 

nog lang niet moe! Tot in januari lieve gidsjes ! 

 
 
 
Lore 
Olaaa gidsen! Ik ben Lore, bijnaaa 19 jaar, ook sinds dit jaar ben ik met 

trots een BUFFEL. Dit wordt mijn derde jaar als leiding en ik heb er echt 

suuuuuuuper veel zin in!! Dit jaar wordt echt een heel goed jaar, ik voel 

het. Nog wat over mezelf: Ik ga nu beginnen aan een nieuwe opleiding 

in Antwerpen, mijn vorige beviel me niet zo. Maar vanaf nu ga ik dus 

Biomedische laboratoriumtechnologie doen, een hele mond vol 

inderdaad. Dusss door de week zit ik op kot en in het weekend ben ik 

natuurlijk zaterdag op de gidsen en voor de rest work, work, work. PS: 

ik haat zand. 

  

Bisous xxxx 



 

A4212M GIDSEN MOL-CENTRUM J.F.KENNEDY 20 

 

 

 
Tine  
Hellow Gidsen 

It’s me, Tine, Toegewijde slangenhalsvogel. Me even kort voorstellen? Ik 

begin nu aan mijn 16e jaar op de Gidsen, word binnenkort 21 jaar, studeer 

in Antwerpen City, eet graag CousCous, zeil graag en hou van streepjes. 

Wat ik nog leuk vind buiten de gidsen? Plezier maken met vrienden, 

wandelen, een kampvuur maken en zwemmen, maar eigenlijk wacht ik 

gewoon tot het terug zaterdag is. Na 3 jaar iets jongere leden te hebben gehad, ben ik helemaal 

klaar om er met jullie een epic jaar van te maken. See you every saturday! 

Stevige linker 

Tine 

 
GROEPSLEIDING 
 
Nina 
Hallo allemaal!  

Ik ben Nina! Afgelopen kamp heb ik mijn voortotem gekregen dus vanaf nu ga ik ook 

door het leven als: Guitige Chinchilla.  

Dit wordt mijn eerste jaar groepsleiding (spannend!), waar ik heel veel zin in heb!! 

Samen met Elena en Margot gaan we er het allerbeste van maken!  

Door de week kan je me vinden in Gent, daar ga ik samenwonen met Fien (mijn zus) en 

vanaf volgend jaar ook met Margot! Voor de rest hou ik van verjaren (mijn verjaardag is 

17 januari), een feestje bouwen, mijn vrienden, familie en natuurlijk niet te vergeten de 

gidsen! 

 

Ik heb suuuuper veel zin in het nieuwe gidsenjaar, hopelijk jullie ook! Tot zaterdag!  

 

Stevige linker. 

Guitige Chinchilla 
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Elena 
Hallohallo, 

 

Ik ben Elena! Je kan me al vele jaren (al 14 whaat?) elke zaterdag op het lokaal vinden. Ik 

ben nu 20 jaar en studeer Communicatiemanagement in Antwerpen. Ik hou van dansen, 

skiën, terrasjes met mijn vriendinnen en naar de gidsen gaan uiteraard! Mijn 

lievelingskleur is blauw en ik eet heeeeel graag pannenkoeken. Vorig kamp kreeg ik mijn 

voortotem. Vanaf nu ben ik een ‘Hartverwarmend Stokstaartje’. Na 2 jaar leiding zijn van 

de jongste takken, ga ik dit jaar voor iets anders; Groepsleiding! Ik vind het heel erg 

spannend, maar ik heb er ook superveel zin in! Tot Kerstmis ga je me niet veel zien 

omdat ik enkele maanden in Denemarken ga studeren. Nadien ben ik er weer elke 

zaterdag bij!  

 

Ik heb SUPER-MEGA-VEEL zin om mij komende twee jaar, voor de volle 100% in te 

zetten als nieuwe groepsleiding samen met Margot en Nina.  

 

Groetjes, 

Hartverwarmend Stokstaartje  

Margot 
Hallo allemaal!  

 

Margot hier, op de gidsen ook wel bekend als Margotter. Na 12 jaar lid en 3 jaar leiding 

is het tijd voor een nieuw avontuur: groepsleiding! Samen met Nina en Elena ga ik mijn 

best doen om er een topjaar van te maken! Hoewel ik veel (eigenlijk het meeste) van 

mijn tijd in het weekend doorbreng op het gidsenlokaal, kan je me door de week in Gent 

vinden. Daar ga ik samenwonen met Fien, Nina (die kennen jullie wel!) en Romanie (die 

kennen jullie misschien ook nog van vroeger op de gidsen). Ik ben afgestudeerd als 

psychologisch consulent en ga nu nog twee jaartjes verder studeren in de richting 

‘gezondheidsbevordering’. 

 

Ik tel alweer af tot het terug zaterdag is, jullie ook? &'()  

 

Stevige linker, sympathieke otter   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena    -    Margot    -    Nina 



 
 

 

KAPOENEN      

Rosalie Legrand Parkiet Sint-Jan Berchmansstraat 11, Mol 05/02/2002 0487/85 16 72 rosalie.legrand@telenet.be 

Johanna Van Immerseel Griend Jagersweg 153, Meerhout 15/03/2002 0485/70 30 98 johanna.vanimmerseel@gm

ail.com 

Marie Janssens Nandoe Chrysantenlaan 43, Mol 09/06/2002 0495/77 06 42 mariejanssensx@gmail.com 

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

KABOUTERS      

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

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

Hanna Mathijs Schoenbekooievaar Ginderbuiten 57, Mol 21/10/2002 0484/67 13 59 hannamathijs@hotmail.be 

Aimée Coomans Raaf Markt 52, Mol 07/02/2002 0471/88 06 09 aimee.coomans2002@gmail.

com 

WOUDLOPERS      

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

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

Julie Henckaerts Nijlpaard Hopstraat 3, Balen 27/02/2002 0468/26 13 85 Julie.henckaerts@gmail.com 

Sarah Byl Kraanvogel Rollekens 55, Mol 22/05/2002 0471/18 35 92 sarahbyl2205@outlook.com 

JONGGIDSEN      

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

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

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

Mart Verlooy Fret Veltjensstraat 29, Geel 01/05/2002 0484/ 60 08 83 mart.verlooy@gmail.com 

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 

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

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

 

GROEPSLEIDING 

     

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

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

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