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Beste ouders en allerliefste leden,
De vakantie liep op z’n einde en ons kamp in Arendonk 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 kamp namen we afscheid van een aantal leiding. Zij waren een grote meerwaarde voor
de gidsen. Daarom willen wij ze graag nog eens bedanken.
Maaaaaaar we verwelkomen dit jaar natuurlijk ook enkele nieuwkomers.
Welkom Marie, Sarah, Lore, Lena, Luca en Amélie.
De groepsleiding ziet er ook een tikkeltje anders uit. Elena en Nina blijven nog wat langer
en Margot geeft haar vlam door aan Lore.
Het jaarthema dit jaar is: ‘’Dromenland in zicht “.
“Dromen doen we allemaal. Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. Bedenk wat je
als scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities geen
obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Laat dromen niet gewoon dromen blijven. Werk er
naartoe! Test je ideeën uit! “ (Scouts en Gidsen Vlaanderen)
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
Hartverwarmend Stokstaartje
Doortastende Buffel

Nina Janssen
Elena Ausloos
Lore Vanhelden
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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,…
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.

HET LIDGELD
Het lidgeld bedraagt 40 euro. Van deze 40 euro geven we per lid 32 euro aan Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Deze worden 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 vooren 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
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. De gegevens van de leiding kan je achteraan dit boekje vinden.

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 data 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.

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 terugvinden.

Volg ons zeker ook op Facebook (Gidsen Mol-Centrum) en Instagram
Gidsen_molcentrum!
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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 paasen 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.
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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 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.
Het hemd, de rok, de broek en de trui kan je kopen in één van de Hopper 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 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 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 dus !
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Zo hoort het
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KABOUTERPLANNING

11 september: Ratatouille
18 september: Peter Pan
25 september: The Lion King
2 oktober: The Incredibles
9 oktober: Jungle Book
16 oktober: Tarzan
23 oktober: Pinokio
30 oktober: WEEKEND
6 november: Doornroosje
13 november: 101 Dalmatërs
20 november: Assepoester
27 november: Disneyquiz
4 december: De Sint
11 december: Rarara …
18 december: Mickey’s mooiste kerst
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WOUDLOPERPLANNING

04/09: Charli d’Amelio

30/10 : Josh Richards

11/09: Addison Rae

06/11: BTS

18/09: TikTokster gecancelled (geen activiteit)

13/11: Jojo Siwa

25/09: Bella Poarch

20/11: Kimberly Loaiza

02/10: Steffi Mercie

27/11: Celine Dept

09/10: Loren Gray

4/12: Dixie d’Amelio

16/10: Stien Edlund

11/12: James Charles (avond)

23/10: BabyAriel

18/12: Avani (avond)
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GIDSENPLANNING
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KAPOENENLEIDING
Mart

Dag lieve kapoentjes!
Ik ben Mart maar je mag me ook aangename fret noemen. Ik ben
19 jaar en studeer geneeskunde in Leuven. Ik ga graag naar
feestjes en ik hou ervan om te babbelen met mijn vriendinnen,
maar het allerliefst ga ik naar de gidsen! Ondertussen is dit al mijn
derde jaar als leiding en ik vind het nog altijd even leuk. Ik kan niet
wachten om samen met jullie keitoffe spelletjes te spelen en heel
hard te lachen! !
%
$
#
"
Tot zaterdag!
Groetjes Mart

Lotte

Dag lieve kapoentjes
Ik ben Lotte, maar je mag me ook Mara noemen, dat is namelijk
mijn totem. Dit is mijn vierde jaar bij de gidsen en mijn tweede
jaar als leiding. Als ik niet bij de gidsen ben, kan je me vaak ook
terugvinden in het zwembad. Ik zwem al van kleins af aan en ben
dan ook een echte waterrat. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de
middelbare school. Vanaf dit jaar ga ik geneeskunde studeren in
Leuven. Mijn grote droom is namelijk kinderarts worden. Kato,
Mart en ik gaan ons best doen om er een topjaar van te maken, ik
heb er alvast heel veel zin in!!!
Xxx Lotte/ Mara

Kato

Dag liefste kapoenennnn,
Ik ben Kato, maar je mag me ook altijd chimpansee noemen. Dit
is mijn tweede jaar als leiding en ik heb al super veel zin om er
samen met mijn medeleiding en jullie een onvergetelijk jaar van
te maken! Door de week kan je mij terugvinden in Leuven. Daar
start ik dit jaar met de opleiding Bio-ingenieur. Maar in het
weekend kom ik met veel plezier naar huis voor die zaterdagen
op de gidsen! Naast de gidsen, hou ik ook van afspreken met
vrienden, tennissen en eten.
Hopelijk hebben jullie even veel zin in het gidsenjaar als ik!!!
Tot snel xxxxx
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KABOUTERLEIDING
Marie

Heyyyy lieve kabouters
Mijn naam is Marie en ik ben 18 jaar. Ik ben net afgestudeerd van het
middelbaar en ga Toegepaste Taalkunde studeren in Antwerpen.
Suuuper spannend! Verder hou ik van zingen, gitaar spelen, tennissen,
feestjes, mijn vrienden en natuurlijk het meest van de gidsen. Ik kijk er
superhard naar uit om elke zaterdag met jullie te gaan ravotten!!!
Hopelijk jullie ook!?
Kusjes xxx
Marie/ Ekster

Lena

Dag lieve kabouters,
Samen met jullie ga ik mijn 12de gidsenjaar in waarvan dit mijn eerste
leidingsjaar is (SPANNEND!!). Ik ga samen met Amelie, Luca en Marie er
een topjaar van maken vol met leuke activiteiten. Kort iets over mij, ik zit
in het 6de middelbaar en volg Jeugd en gehandicaptenzorg. Ik kijk er al
naar uit om jullie allemaal te leren kennen!
xx Lena a.k.a Saterhoen xx

Luca

Hoiiii, ik ben Luca, één van jullie leiding voor dit jaarr!
Ik zit in het zesde middelbaar op het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol.
Kijken jullie er al naar uit? Ik wel!
We gaan het fantastisch maken!

Amelie

Heyyyyy kaboutertjes,
Ik ben Amelie maar ik luister ook naar Newfoundlander. Ik ben 17 jaar en
ga naar het 6e middelbaar waar ik wetenschappen-wiskunde studeer. Dit
jaar is mijn eerste jaar als leiding en ik heb er supeeeeer veel zin in!!!!
Ik hou van mijn vrienden, lekker eten, voetballen en feestjes, maar ik
spendeer het liefst van al mijn zaterdagen op de gidsen!! Ik ben er zeker
van dat dit jaar samen met jullie en mijn medeleiding supertof gaat
worden! Ik kijk er naar uit :)))))
Kusjes Newfoundlander
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WOUDLOPERLEIDING
Marie
Hoi Woudlopertjes,
Ik ben Marie en ik word binnenkort 17 jaar. Ik start dit schooljaar op de
Rozenberg, waar ik Sociaal Technische Wetenschappen ga volgen. Dit is mijn
eerste jaar als leiding, dus jullie worden mijn eerste groepje!!!
Ik heb er mega veel zin in en hopelijk jullie ook!
Groetjes, Kwikstaart

Camea
Hey Wolo’s,
Mijn naam is Camea aka beermarter. Dit jaar zal ik samen met Caro
en Marie jullie elke week komen entertainen. Naast de gidsen speel
ik ook nog graag tennis. Ik ga dit jaar voor het eerst op kot in Leuven
waar ik Geneeskunde ga studeren, dus ik vind het nog heel
spannend. Dit is ondertussen al mijn tweede jaar leiding. Ik heb er
weer heel veel zin in en ik hoop jullie ook!
XXX Camea

Caro

Heyy! Ik ben Caro en ik ben 18 jaar. Dit wordt al mijn 10e jaar op de
gidsen! Je mag mij ook Poolvos noemen, dat is mijn totem. Dit jaar
ga ik wiskunde studeren in Diepenbeek. Mijn hobby is gitaar spelen,
maar het liefst van al ga ik naar de gidsen!! Kei veel zin in!
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JONGGIDSENLEIDING
Sarah

Mijn naam is Sarah: Springlevend, Aantrekkelijk, Rebels,
Aanbiddelijk en Happy. Dit is mijn eerste jaar leiding maar ik
ben klaar om er een knaller van een jaar van te maken.

Lore

Helluuw jogi’s!
Ik ben Lore, a.k.a. pony. Ik ben 17 jaar en zit nu in het 6de
middelbaar. Dit is mijn 12de jaar op de gidsen waarvan dit mijn
eerste jaar leiding is. Ik hou van eten, dutjes doen en afspreken
met vrienden, maar het liefst van al kom ik naar de gidsen. Ik
heb er kei veel zin in! We maken er een topjaar van <3
Groetjes Lore J

Caro
Hallo, ik ben Caro, met korte “a” en lange “o”. De Jogi’s terug
als groep hebben, is voor mij een cadeau. Momenteel ben ik
18 jaar en ik heb lichtbruin haar. Qua studierichting weet ik
nog steeds niet wat ik ga doen, maar hopelijk verdien ik later
veel poen. Sowieso hebben we dit jaar veel plezier, nu stopt
het rijmpje hier.
Doei
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GIDSENLEIDING
Luna

Hallo, mijn naam is Luna en ik ben 18 jaar.
Ik studeer biologie in Diepenbeek en zit is mijn 10e jaar op de
gidsen. Ik ben graag in de natuur en mijn totem is bever. Dit is mijn
2e jaar als leiding en ik heb er heel veel zin in!

Hanna

Hiii gidsen
Ik ben Hanna, bijna 19 jaar, en sinds ik dit jaar mijn voortotem
heb gekregen ook wel gekend als zachtaardige
schoenbekooievaar. Dit wordt mijn 3de jaar als leiding en ik heb
er echt suuuper veel zin in!!!! Nog wat over mezelf: ik ga nu
beginnen aan mijn 2de jaar handelswetenschappen in Antwerpen.
Dus door de week ben ik daar op kot te vinden en in het weekend
vind je me vaak in Mol-Centrum op een terras. Verder geniet ik
heel hard van lekker eten, wandelingen met mijn hond, reizen,
mijn vrienden maar toch vooral van zaterdagen op de gidsen!
Na 2 jaar de jongste takken gehad te hebben, ben ik er helemaal
klaar voor om er samen met jullie een epic jaar van te maken!!
Stevige linker,
Zachtaardige schoenbekooievaar

Marieke

Yo Gidsen,
It´s me Tapir. Ik ben dit jaar jullie leiding. Zot hè?
Ik heb er echt al mega veel zin in en zie het echt helemaal
zitten. Ik ga dit jaar verder studeren, maar rarara het is nog een
mysterie wat. Maar daar zullen we ook wel snel achterkomen
zeker? Ik hou nog steeds van sporten. Ik ben ook veel bezig met
muziek en in de zomer kan je me ook altijd vinden op het
Speelplein.
Ik hou van creatief zijn, hoewel ik dat helemaal niet ben. Soms
kan ik genieten van het klein kind uit te hangen en leef ik mij
helemaal uit met een goed bosspel.
See you Saturday!
Tapir out.
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TECHNIEKENPLOEG
Rosalie
Hallo iedereen! Ik ben Rosalie maar je kan me op de gidsen ook
aanspreken als Parkiet. Na twee jaar leiding zijn heb ik dit jaar gekozen
om me te engageren als techniekenploeg! (Ik kon de gidsen duidelijk
niet missen;)) Doorheen de week ben ik te vinden in Antwerpen als
studente Communicatiewetenschappen. Verder vind ik het leuk om
met vrienden te koken en terrasjes te doen.
Tot op zaterdag! Kusjes Rosalie

Noor
Hey lieve Scoutsfanaten,
Ik ben Noor de klusjesman. Ik zit sinds de woudlopers op de gidsen en
we doen er nog een jaartje bij als techniekenploeg. Ik ga er samen met
Rosalie voor zorgen dat alles pico bello in orde is in het lokaal.
Nog heel veel scouts plezier toegewenst voor dit nieuwe jaar!
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GROEPSLEIDING
Nina
Hallo allemaaaaal
Mijn naam is Nina, maar ze noemen mij ook wel Guitige Chinchilla!
Na twee jaar groepsleiding zijn was ik het nog altijd niet beu daarom doe
ik er nog een jaartje bovenop! Samen met Elena en Lore gaan we er het
aaaallerbeste van maken !. Dit jaar wordt een speciaal jaar voor mij. Ik
ga vanaf september voor een halfjaar op Erasmus naar Madrid, super
spannend!! 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

Elena
Hoi,
Ik ben Elena! Je kan me al vele jaren (al 16 whaaaat?) elke zaterdag aan het
gidsenlokaal
vinden.
Ik
ben
nu
22
jaar
en
studeer
Communicatiewetenschappen in Antwerpen. Ik hou van dansen, feestjes,
terrasjes met mijn vrienden en naar de gidsen gaan uiteraard! Mijn
lievelingskleur is blauw en ik eet heeeeel graag pannenkoeken. Na 2 jaar
leiding en 2 jaar groepsleiding zijn, besloot ik nog een jaartje extra te blijven!
Ik kan de gidsen duidelijk niet missen!
Groetjes, Hartverwarmend Stokstaartje

Lore
Halloooo
Ik ben Lore, sinds kamp ook wel Doortastende Buffel. Ik ben bijna 21
jaar en studeer in ‘t Stad. Daarnaast heb ik veel te veel hobby’s om op
te noemen, de geïnteresseerden mogen hier altijd achter vragen
natuurlijk. Na vier jaar leden te hebben gehad, was het tijd voor iets
nieuw. Samen met Nina en Elena ga ik dan ook mijn uiterste best doen
als groepsleiding! Heel spannend natuurlijk, maar we gaan er alles aan
doen om er weer een onvergetelijk gidsenjaar van te maken!!
Ciaooooo
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KAPOENEN
Lotte Mols

Mara

Populierenstraat 11, Balen

25/09/2003

0485/ 93 63 26

lotte@gidsenmol.be

Kato Vandegaer

Chimpansee

Schooldreef 49, Mol

12/04/2003

0470/ 69 76 73

kato@gidsenmol.be

Mart Verlooy

Aangename Fret

Veltjensstraat 29, Geel

01/05/2002

0484/ 60 08 83

mart@gidsenmol.be

KABOUTERS
Marie Wens

Ekster

Rosselaar 45, Balen

06/08/2003

0460/ 95 66 55

mariew@gidsenmol.be

Amelie Van Hove

Newfoundlander

Roggestraat 32, Balen

13/04/2004

0474/ 03 25 05

amelie@gidsenmol.be

Luca Populaire

Zwaan

Emiel Becquaertlaan 134, Mol

09/02/2004

0468/ 26 83 19

luca@gidsenmol.be

Lena Geenen

Saterhoen

Hulsen 62, Balen

29/11/2004

0497/ 10 12 64

lena@gidsenmol.be

WOUDLOPERS
Caro Sels

Poolvos

Toemaathoek 6, Mol

27/05/2003

0487/ 73 42 78

caros@gidsenmol.be

Marie Vandenbergh

Kwikstaart

Singellaan 21, Mol

04/12/2004

0491/ 18 34 17

mariev@gidsenmol.be

Camea Melis

Beermarter

Corbiestraat 93, Mol

16/11/2004

0468/ 19 02 84

camea@gidsenmol.be

Sarah Joris

Spitsvogel

Rollekens 51, Mol

27/10/2004

0475/ 67 61 88

sarah@gidsenmol.be

Lore Vanhoof

Pony

Singellaan 33, Mol

24/05/2004

0489/ 14 26 70

lorevh@gidsenmol.be

Caro Vandenweyer

Schaarbek

Achterbos 132, Mol

06/06/2003

0494/ 90 84 43

carov@gidsenmol.be

Hanna Mathijs

Zachtaardige Schoenbekooievaar

Ginderbuiten 57, Mol

21/10/2002

0484/ 67 13 59

hanna@gidsenmol.be

Luna Sels

Bever

Toemaathoek 6, Mol

27/05/2003

0487/ 73 42 82

luna@gidsenmol.be

Marieke Claeys

Tapir

Nijverheidsstraat 12, Mol

07/01/2004

0488/ 12 66 26

marieke@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

Lore Vanhelden

Doortastende Buffel

Berkvenstraat 29, Mol

22/09/2000

0489/ 74 66 70

lore@gidsenmol.be

TECNIEKENPLOEG
Rosalie Legrand

Parkiet

Sint-Jan Berchmansstraat 11, Mol

05/02/2002

0487/ 85 16 72

rosalie@gidsenmol.be

Noor Ver heyen

Wasbeer

Greefseheiweg 1, Balen

18/06/2003

0478/ 71 33 91

noor@gidsenmol.be

JONGGIDSEN

GIDSEN

