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Woordje van de groepsleiding
Beste ouders en lieve leden,
Allereerst willen we jullie een geweldig 2020 wensen! Om met goede voornemens te
starten: de hele leidingsploeg zal ook dit jaar haar uiterste best doen om nog leukere,
grappigere, zottere 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,
Hartverwarmend Stokstaartje, Sympathieke Otter en Guitige Chinchilla
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Agenda
Noteer volgende data alvast in jullie agenda!
Valentijnsontbijt: zondag 16 februari
Het groepscomité nodigt iedereen uit op zondag 16 februari voor een lekkere brunch ten
voordele van het kamp. Meer info volgt nog.
Geen activiteit op zaterdag 22 februari
Breng een bezoek aan je oma, lees een boek of kijk een film want de leiding is op weekend…
Geen activiteit!
GIGA-gemengd: zaterdag 28 maart
Zaterdag 28 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 14:00 verwacht aan het scoutslokaal (Don
Boscostraat 47, Mol). De activiteit zal duren tot 17u.

Geen activiteit op zaterdag 11 april
Geen activiteit wegens de paasvakantie.
Chill en chilli terras op zaterdag 9 mei
Het groepscomité nodigt iedereen uit op zaterag 9 mei voor heerlijke chilli.
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 mee gaat 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. De
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 dus 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 zeker op 'vind ik leuk' om gemakkelijk op de hoogte te blijven!

NIEUW!! Het nieuwe jaar bracht ons een eigen Instagram pagina!
Volg onze pagina @gidsen_molcentrum voor leuke foto’s en video’s van onze activiteiten.

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,… Het is ook mogelijk lidgeld en andere te betalen met een
vrijetijdscheque. Dit is een betaalmiddel van de gemeente Mol voor vrijetijdsactiviteiten.
Iedereen kan ze aankopen bij de onthaalbalie in ’t Getouw.
Met vragen kan je steeds terecht bij iemand van de tak- of de groepsleiding. Zij zullen samen
met jullie op een discrete manier naar een oplossing zoeken.
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Jaarlied Scoutmoedig!
Ook dit jaar beginnen we elke week dansend met het jaarlied. Oefenen maar dus!!
Via deze link kan je het liedje beluisteren en het dansje bekijken
https://www.youtube.com/watch?v=DYJ0FV6VzDM
Strofe 1:
Trek je scoutshemd aan
We kiezen voor het avontuur En tonen wie we zijn
Aan elke ouder, ied’re buur
Quiz of bekentocht
Elke week een nieuw verhaal Ga je op je bek
Vallen doen we allemaal
Want op de top van d’hoogste berg Kan je het uitzicht beter zien
Refrein:
Scouts is lukken ook mislukken Dan plots vallen en weer door
Durven springen luidkeels zingen
Gaan de uitdaging aan
Want er is veel meer in het leven Durf een risico te nemen
Kies scoutmoedig, kies bewust En je zal sterk staan
Strofe 2:
Met de boot of trein Onderweg met veel kabaal Op verkenning gaan
In een onbekende taal
Sluipspel in het bos
Op overwinningen belust
Zet je zaklamp uit
De sterren stellen ons gerust
Want op het klimrek van het leven Durf ik me voluit te geven
Refrein:
Scouts is lukken ook mislukken Dan plots vallen en weer door
Durven springen luidkeels zingen
Gaan de uitdaging aan
Want er is veel meer in het leven Durf een risico te nemen
Kies scoutmoedig, kies bewust En je zal sterk staan
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Rap:
Bikke bikke bik
Hap hap hap Vandaag geen soep Maar wel ‘ne’ (w)rap
Bovenstebuiten - onderstebinnen Wat maakt het uit of we winnen? Doe een bosspel op de straat
Zodat je je comfortzone verlaat
Mijn marshmallow, die is verbrand Gelukkig maar aan ene kant!
Springen door de plassen Je moet je echt niet wassen Heb je een blauwe plek?
Of is’ t een schildervlek
Schipper, 'k wil niet overvaren Nee is nee!
“Hey jij!”, wilde gij met mij?
#ikkanda
Of nie of wel of nie
Want in de zee daar zitten haaien en die bijten je...
Bluuub!
Refrein

Refrein (a cappella)
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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 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 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
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Kapoenen
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Kabouters
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Woudlopers

LIKE ME
11/01: Filmavond: “COCO” (17u @ ’t Getouw)
18/01: GEEN ACTIVITEIT! WEL activiteit op 19/01 schaatsen
19/01: ‘t is weer voorbij die mooie zomer” (Schaatsen om 9u45
@Schaatsbaan Herentals à zie briefje)
25/01: “Meisjes”
01/02: “Alle mooie mannen zijn zo lelijk…”
08/02: “Zeg ‘ns meisje”
15/02: “Afscheid van een vriend”
22/02: “Kon ik maar even bij je zijn” (GEEN activiteit, de leiding is op weekend)
28-29/02-01/03: WEEKEND
07/03: “Leef”
14/03: “Hoop doet leven”
21/03: “Allemaal!”
28/03: GIGA gemengd (14u @ Scouts Sint-Pieter : Don Boscostraat 47)
04/04: “Baby baby”
11/04: GEEN ACTIVITEIT (Paasvakantie)
18/04: WOWEKA (info volgt)
25/04: “Porselein”
02/05: “Mooi weer vandaag!”
09/05: “Uit m’n bol!”
16/05: “Het is over” (Laatste activiteit: meer info volgt)
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Jonggidsen
Menu
Voorgerechten
Filmpje kijken in ’t Getouw
Schaatsen (zondag!)
Vers gebakken brood met huisgemaakte pesto
Langzaam gegaard kalfsvlees met huisgemaakte mayonaise
Forelfilet op een bedje van pasta met kreeftensaus
Gamba’s in een overheerlijke looksaus
Geen voorgerecht (de leiding is op weekend)

Prijzen
11/01
19/01
25/01
01/02
08/02
15/02
22/02

Hoofdgerechten
Spare ribs traditioneel met drie sausjes
Gebakken eendenborstfilet met sinaasappelsaus
Entrecote met zachte roquefortsaus
Overheerlijke groentelasagne
Spaghetti bolognese op grootmoeders wijze (giga-gemengd)
Amerikaanse hamburger, geserveerd met versgesneden frietjes
Geen honger (paasvakantie)

Prijzen
29/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04

Desserten
Prijzen
18/04
25/04
02/05
09/05
16/05

Chocomousse
Dame blanche
Pannenkoeken op grootmoederswijze
Kaasbordje
Moelleux (laatste activiteit: meer info volgt nog)
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Gidsen

11/01: Film jeugddienst (20:30)
19/01: Frozen II (Schaatsen, 9:45)
25/01: Griezelverhalen voor ettertjes (Gids for Kids)
1/02: Parasite
8/02: Marriage Story
15/02: Apollo 11
16/02: Valentine’s Day (Valentijnsontbijt )
22/02: Geen Activiteit (leidingsweekend)
29/02: The Joker
7/03: Bonfire Night
14/03: The Irischman
21/03: Knives Out
28/03: Bad Boys (Gigagemengd)
4/04: Once Upon A Time In Hollywood
11/04: GEEN ACTIVITEIT
18/04: Booksmart
25/04: How to train your dragon
1-3/05: Spider Man: Far from home (Gouwweekend)
9/05: The two popes (openluchtcinema)
16/05: Avengers: The end game
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Wist-je-datjes…
Wist je dat…

•

…er dit jaar maar liefst 8 nieuwe meisjes leiding zijn geworden?

•

… ze dat al super goed hebben gedaan?

•

…alle leiding echt supermegacool, chill en leuk is?

•

…de leiding zich ook kei hard amuseert als de leden weg zijn?

•

…er 4 leiding in het buitenland studeerde tijdens het eerste semester?

•

… wij allemaal héél blij zijn dat ze binnenkort allemaal terug in België zijn?

•

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

•

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

•

…wij nu al uitkijken naar het kamp?

•

…de leiding al weet waar we op kamp gaan dit jaar?

•

…dat nog geheim blijft tot het einde van het gidsenjaar?

•

…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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Leiding
KAPOENEN
Rosalie Legrand

Parkiet

Sint-Jan Berchmansstraat 11, Mol

05/02/2002

0487/85 16 72

rosalie@gidsenmol.be

Johanna Van Immerseel

Griend

Jagersweg 153, Meerhout

15/03/2002

0485/70 30 98

johanna@gidsenmol.be

Marie Janssens

Nandoe

Chrysantenlaan 43, Mol

09/06/2002

0495/77 06 42

marie@gidsenmol.be

Anouk Vandenweyer

Bedrijvige Sneeuwstormvogel

Achterbos 132, Mol

11/08/1997

0494/71 36 57

anouk@gidsenmol.be

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

hanna@gidsenmol.be

Aimée Coomans

Raaf

Markt 52, Mol

07/02/2002

0471/88 06 09

aimee@gidsenmol.be

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@gidsenmol.be

Sarah Byl

Kraanvogel

Rollekens 55, Mol

22/05/2002

0471/18 35 92

sarah@gidsenmol.be

Isabelle Busschaert

Kameleon

Markt 50, Mol

04/09/2000

0496/89 17 60

isabelle@gidsenmol.be

Cato Meynen

Vrijheidslievende Maki

Gooreersels 32, Mol

03/02/1997

0486/93 59 04

cato@gidsenmol.be

Leonie Van Deynze

Bevallige Gibbon

Oude Bleken 15, 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@gidsenmol.be

Fien Wilms

Parate Steenbok

26/02/1998

0499/23 64 68

fienw@gidsenmol.be

Tine Claeys

Toegewijde Slangehalsvogel

Schoolstraat 1, Olmen
Veldstraat 73, Meerhout
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

KABOUTERS

WOUDLOPERS

JONGGIDSEN

GIDSEN

