GIDSENKRANTJE 2021-2022 N°2

Woordje van de Groepsleiding
Beste ouders en lieve leden,
Allereerst willen we jullie een geweldig 2022 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. De exacte
kampdata kan je alvast terugvinden op de volgende pagina.
Waar we in juli naartoe gaan, is voorlopig nog een groot geheim! 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, Doortastende Buffel en Guitige Chinchilla
A.k.a Elena, Lore en Nina
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Agenda
Noteer volgende data alvast in jullie agenda!
Geen activiteit op zaterdag 19 februari
Breng een bezoek aan je oma, lees een boek of kijk een film want de leiding is op weekend…
Geen activiteit!

GIGA-gemengd (onder voorbehoud): zaterdag 26 maart
Zaterdag 26 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 9 april
Geen activiteit wegens de paasvakantie.
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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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.

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.
Wij hebben ook een eigen Instagrampagina!
Volg onze pagina @gidsen_molcentrum voor leuke foto’s en video’s van onze
activiteiten.
MAIL: heb je vragen? Stuur zeker een mailtje naar de Takleiding:
kapoenen@gidsenmol.be
kabouters@gidsenmol.be
woudlopers@gidsenmol.be
jonggidsen@gidsenmol.be
gidsen@gidsenmol.be
Of de Groepsleiding via grl@gidsenmol.be
PS: Krijg je onze mails niet aan? Kijk zeker eerst in je spambox!
Anders stuur je best even een mailtje.
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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
- 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.
Heb je nog geen sjaaltje of nood aan een nieuw? Stuur even een mailtje naar
grl@gidsenmol.be of spreek iemand van de leiding aan op de activiteit.
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 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 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

KAPOENENPLANNING SEMESTER 2
16/01 K3 on ice (we gaan schaatsen!)
22/01 K3 zoekt K3 (de oudste gidsen zijn een dagje leiding)
29/01 “Tjikke boem”
5/02 “Je hebt een vriend” (vriendjes dag)
12/02 “Liefde is overal”
19/02 Geen activiteit (de leiding gaat op weekend)
26/02 “Alle kleuren”
5/03 “Dieper dan de zee”
12/03 “Bikini vol zand”
19/03 “Feestje in de keuken”
26/03 GIGA Gemengd
2/04 “Kruisje op de wereldkaart”
09/04 Geen activiteit (paasvakantie)
16/04 “Waar zijn die engeltjes”
23/04 “10.000 luchtballonnen”
30/04 “Disco oma”
07/05 “Waterval”
14/05 “Oya lele”
21/05 “K3 loves you”, laatste activiteit ☹
$
#
"
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Kabouters
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Woudlopers
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Jonggidsen
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Gidsen
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Wist-je-datjes…
Wist je dat…

•

…er dit jaar maar liefst 6 nieuwe meisjes leiding zijn geworden?

•

...er sinds dit jaar terug een techniekenploeg is?

•

... deze nieuwe techniekers Rosalie en Noor zijn?

•

… ze dat allemaal 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?

•

…onze fuif Metamorphose dit jaar terug kon doorgaan?

•

...het een superleuke fuif is?

•
•

…Nina in het buitenland studeerde tijdens het eerste semester?
...ze nu eindelijk terug is, en wij allemaal super blij zijn!

•

…Lore binnenkort vertrekt naar Firenze voor 3 maanden?

•

...we ze heel hard gaan missen?

•

…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

