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Beste ouders en allerliefste leden, 
 
De vakantie liep op z’n einde en ons kamp in Wervik 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 Sem, Roos, Hanne, Louise en Julie! 
 
De groepsleiding ziet er ook een tikkeltje anders uit. Lore blijft nog wat langer en Nina 
Elena hebben de fakkel doorgegeven aan Kato en Mart. 
 
Het jaarthema dit jaar is: “Da’s goesting “.   
“In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze zien we als het 
symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 
2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. 
Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht achter 
scouting en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? 
Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken 
geven we een boost aan onze motivatie.” (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,  
Plezierige Chimpansee       Kato Vandegaer 
Aangename Fret       Mart Verlooy 
Doortastende Buffel                   Lore Vanhelden 
 



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 voor de 

leden.  
 
 
 

 

Het lidgeld bedraagt 40 euro. Van deze 40 euro geven we per lid 34,4 euro aan Scouts 

en Gidsen Vlaanderen. Deze worden gebruikt voor de verzekeringen. De overige 5,6 

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 



 

 

 

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.  
 
 

 

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 terugvinden.  

 

 

Volg ons zeker ook op Facebook (Gidsen Mol-Centrum) en Instagram 

Gidsen_molcentrum!

  SCOUTING OP MAAT  

  OP KAMP 

  GIDSEN OP HET WERELDWIJDEWEB 

http://www.gidsenmol.be/


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.
 

about:blank


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 aan 8 

euro. 

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!

 

 
  



 

 

 

Zo hoort het 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10/09: Dikke pret boulet 

17/09: Frituur gesloten (geen 

activiteit) 

24/09: We spelen een spel 

viandel 

01/10: Bitterballen boefen  

08/10: Dorst dorst curryworst 

15/10: Frikadellen maken 

22/10: Olah mexicano  

29/10: Kipcorn kadetten 

05/11: Hela cervela 

12/11: Kippenvingers kampioen 

19/11: Kaaskroket raket 

26/11: Oempaloempia 

03/12: Cervela maffia  

10/12: Late night snack 

(avondactiviteit) 

17/12: Late night snack 

(avondactiviteit) 
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KABOUTERPLANNING 

 

 

             SUPERHELDEN 
 
10/09 Ninja Turtles 
17/09 Geen activiteit, Leiding is op weekend 
24/09 Wonder Woman 
01/10 Mega Mindy 
08/10 Batman, Wafelverkoop 
15/10 Super Kabouters 
22/10 Black Widow 
29/10 Spiderman 
05/11 De Hulk 
12/11 Rick Olivia Xavier  
19/11 !!WEEKEND!! (info volgt) 
26/11 Captain Marvel 
03/12 Super Leiding       
10/12 Super GMC  
17/12 Iron Man, Laatste activiteit  
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WOUDLOPERPLANNING 
 

10/9 Ganzenbord 
17/9 Ticket To Ride (geen activiteit) 
 24/9  TikTok 
 
1/10 De Mol 
8/10 Op weg naar wafelland (wafelverkoop) 
15/10 Minecraft (techniekendag) 
22/10 Drugsspel 
29/10 Kolonisten van Catan 
 
5/11 De verraders 
12/11 Among Us 
19/11 Stratego 
26/11 Cluedo 
 
3/12 weerwolven 
10/12 Mens erger je niet (avondactiviteit) 
17/12 Candy Crush (avondactiviteit) 
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Planning jogi’s 
 

 
 

 
                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-09 Sneeuwwitje en de 7 
dwergen 

17-09 Rapunzel (geen 
activiteit!) 
24-09 Aladin 
01-10 Brave 

08-10 Hans en Grietje 
(wafelverkoop) 
15-10 Assepoester 
22-10 Belle en het beest 

 
 

29-10 De kleine 
zeemeermin  

05-11 De prinses en de 
kikker 
12-11 Repelsteeltje 
19-11 Pocahontas 

26-11 Doornroosje 

03-12 Roodkapje 
10-12 Moana 

17-12 Mulan 
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KAPOENENLEIDING 
 
Lotte 
 
Dag lieve kapoentjes 
Ik ben Lotte, maar je mag me gerust 
gemoedelijke mara noemen. Dit is mijn vijfde 
jaar bij de gidsen, mijn derde jaar als leiding en 
al mijn tweede jaar als kapoenenleiding. Door 
de week ben ik meestal in Leuven waar ik 
geneeskunde studeer. Op vrijdag kom ik snel 
naar huis om mijn vrienden te zien en om 
zaterdag naar de gidsen te kunnen. Ik ben heel 
graag op de gidsen maar naast de gidsen ga ik 
ook heel graag zwemmen, ik ben dan ook een 
echte waterrat. Julie, Luca, Camea en ik hebben al superveel zin in 
het nieuwe jaar, hopelijk jullie ook! :)  
Xxx gemoedelijke mara 
 
Camea 
 
Dag liefste kapoenen,  
Mijn naam is Camea, maar je mag me ook olijke 
beermarter noemen. Ik ben 17 jaar en studeer 
geneeskunde in Leuven. Naast de gidsen kan je 
me vaak op het tennisplein vinden. Ik hou van 
feestjes en van plezier maken met mijn 
vriendinnen. Dit is ondertussen al mijn derde 
jaar als leiding en ik heb weer heel veel zin om 
er met Lotte, Julie en Luca en fantastisch jaar 
van te maken.  
Vele kusjes,  
Camea xxx 
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Julie  
 
Haaalloo allemaal!!    
Ik ben Julie en ik ben 20 jaar. Ik heb super 
veel zin in het nieuwe jaar als leiding, het 
gaat super leuk worden! Je zult me niet 
alleen op de gidsen zien, maar ook soms 
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 
 

Luca  
 
Hi lieve kapoentjes!  
Ik ben Luca (of zwaan) en ga samen met Camea, Julie en 
Lotte jullie nieuwe leiding zijn voor dit jaar, whoep 
whoep!! Ik ben 18 jaar, net afgestudeerd 
aan College Mol en binnen 2 weekjes 
start ik met de opleiding ‘biomedische 
laboratorium technologie’ aan de 
hogeschool, spannend… Na een jaartje 
leiding geweest te zijn, heb ik enorm 
veel zin in mijn tweede jaar, zeker omdat 
ik leiding mag zijn van de jongste tak! . 
Dit is mijn 10e jaar op de gidsen en krijg 
er maar geen genoeg van. Ik heb super veel zin om jullie 
allemaal te ontmoeten en er een leuk jaar van te maken!  
Groetjesss zwaan, of Luca . 
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KABOUTERLEIDING 
 
Louise 
 
Hey lieve kabouters,  
Zin in het nieuwe gidsenjaar? Ik alvast 
wel! Mijn naam is Louise maar jullie 
mogen me ook altijd als dingo 
aanspreken. De gidsen zijn samen met 
dansen mijn favoriete bezigheden  
Daarnaast hou ik ook van reizen, 
shoppen en slaapfeestjes. Dit wordt mijn eerste jaar 
leiding dus ik vind het wel een beetje spannend… Ik 
weet zeker dat we samen met mijn medeleiding er 
een super jaar van zullen maken!!  
Dikke knuffel,  
Jullie dingo 

 
Lena 
 
Hey kabouters!  
Ik ben Lena, bijna 18 jaar. Vanaf september kan je 
me terugvinden in Antwerpen waar ik 
Logopedie en Audiologie ga studeren. 
Op zaterdag sta ik paraat om er samen 
met jullie een superleuke dag van te 
maken! Ik ben super blij dat ik mijn 2de 
jaar als leiding en 13de jaar op de gidsen 
samen met jullie kan doorbrengen.  
Groetjes Lena aka Saterhoen xxx 
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Luna 
 
Hey,  
ik ben Luna maar ik luister ook naar 
zorgzame bever, dit is mijn 3e jaar als 
leiding en ik heb er ZIN IN!!! Ik ben 19 jaar 
en studeer biologie. Dit wordt mijn 11e jaar 
bij de gidsen en ik vind het nog altijd even 
leuk!!!  
Tot de volgende activiteit kabouters   
 
 

 
Sem 
 
heeyy liefste kabouters, 
mijn naam is Sem en ik ben 17 jaar. Ik zit in het zesde 
middelbaar op het Sint-Jan 
Berchmanscollege, waar ik 
wetenschappen-wiskunde 
studeer. Ik hou van dansen, 
feestjes, mijn vrienden en 
natuurlijk ook van de gidsen. Ik 
ga met jullie mijn twaalfde 
gidsenjaar in, waarvan mijn 
allereerste jaar leiding en dat is 
suuuuper spannend!! ik kan 
niet wachten om elke zaterdag 
samen met jullie te gaan ravotten en er een top jaar van te 
maken :)) hopelijk hebben jullie er ook zin in?!  
Kusjes Sem (schaap)  
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WOUDLOPERLEIDING 
 
Noor 
 
Dag lieve Wolo’s,  
Mijn naam is Noor, ook wel bekend als fidele 
wasbeer, en ik mag dit jaar jullie leiding zijn OMG 
JEEJ!!! Ik sta samen met drie andere schatten elke 
zaterdag voor jullie klaar. Ik kan niet wachten om 
te gaan ravotten met jullie op de gele berg. Naast 
de gidsen ben ik druk bezig met het studeren van 
kinesitherapie en revalidatie wetenschappen in 
Hasselt en probeer ik mijn overige tijd in te vullen 
met sport. Verder begin ik nu ook aan mijn derde jaar 
leiding, begin me al een beetje oud te voelen  Kortom ik 
hoop dat jullie er even veel zin in hebben als wij!  
Groetjes en knuffels van fidele wasbeer en tot snel!  
 
 
 
 
Lore 
 
Hoi allemaal!  
Ik ben Lore/pony, ik ben 18 jaar en zit in het 6de 
middelbaar. Ik hou van afspreken met al mijn 
vrienden en familie maar vooral van de super 
leuke activiteiten op de gidsen. Ik luister graag 
naar muziek en hou ervan om gezellig een film 
te kijken, met lekkere snacks natuurlijk . Ik heb 
suuuper veel zin om jullie leiding te zijn!  
We maken er een onvergetelijk jaar van  
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Caro 
 
Heyyy!  
Ik ben Caro en ben 19 jaar. Dit wordt al mijn 11e jaar 
op de gidsen (amai de tijd vliegt :)). Je 
mag mij ook nobele poolvos noemen, dat 
is mijn totem. Ik studeer wiskunde in 
Diepenbeek. Mijn hobby is gitaar spelen, 
maar het liefst van al ga ik naar de 
gidsen! Ik heb er super veel zin in!! Jullie 
ook?! 
 

 
Hanne 
 
Hallo lieve woudlopers!!!  
Ik ben Hanne, je kan me ook steenbok 
noemen dit is mijn totem! Ik word bijna 17 
jaar, en ik ga dit jaar naar het 6de 
middelbaar. Het is mijn eerste jaar als 
leiding, dus het is een beetje spannend. 
Maar ik ben er zeker van dat we er een 
super leuk jaar van gaan maken!  

Kusjes Hanne 
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JONGGIDSENLEIDING 
 
Sarah 
 
Gegroet !!! Mijn naam is Sarah of 
spitsvogel. Dit wordt mijn tweede jaar 
als leiding woop woop. Ik heb er al 
mega veel zin in. Buiten de gidsen hou ik van 
chillen met mijn vrienden of relaxen in de zon. 
We gaan er een knal jaar van maken  
 
 
 
Marie 
 
Heyyyy jogi’s, 
Ik ben Marie en dit jaar ben ik de gelukkige om 
van jullie groep leiding te zijn. Ik word 
dit jaar 18 jaar en ik studeer Sociaal 
Technische Wetenschappen op de 
rozenberg. In mijn vrije tijd hou ik mij 
bezig met muziek luisteren, een plonsje 
pakken in mijn zwembad, afspreken met 
vrienden,… Ik heb nu al zin om elke 
zaterdag leuke activiteiten met jullie te 
doen! Hopelijk jullie ook!!  
Groetjes Kwikstaartje xxx 
 
 
 



 

21  

 
 
Roos 
 
Hallo liefste Jogi’s!  
Ik ben Roos a.k.a parkiet. Dit wordt mijn 
eerste jaar als leiding en ik heb er echt 
mega veel zin innnn!! Ik hou van mijn 
vrienden, koken en af en toe het klein kind 
uit te hangen . Ik zie het al helemaal zitten 
om mijn zaterdag namiddagen met jullie te 
spenderen! Samen maken we er een top 
jaar van!  
Kusjes Roos xx 
 

 
Amelie  
 
Hooooi, ik ben Amelieeee!  
Ik ben achttien jaar en ben juist afgestudeerd 
van het middelbaar, dit jaar start ik aan mijn 
studie industriële wetenschappen bouwkunde. 
Ik hou super veel van afspreken met mijn 
vriendinnen, feestjes, dansen en natuurlijk van 
de gidsen. Ik kijk er super hard naar uit om van 
dit jaar een fantastisch jaar te maken!  
Dikke kusjesssss Newfoundlander 
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GIDSENLEIDING 
 
Rosalie 
 
Hallo liefste vrienden!  
Ik ben Rosalie en heb superveel zin om mijn vierde jaar als leiding 
met jullie in te gaan! Ik ben momenteel 20 jaar oud maar in 
februari komt daar alweer een jaartje bij. Tot en met 
januari kun je me trouwens vinden in het mooie 
Barcelona, waar ik momenteel op Erasmus ben en 
communicatiewetenschappen studeer. Op de gidsen mag 
je me altijd aanspreken als Openhartige Parkiet (of elke 
andere variant van mijn naam      ). Verder geniet ik ervan 
om met mijn vrienden te chillen en samen te koken.  
Kusjes en hopelijk tot snel!  
Rosalie/Openhartige Parkiet 
 
 
Hanna 
 
Hii gidsen,  
De meeste van jullie kennen me nog wel van vorig jaar maar voor 
de rest zal ik me toch even kort voorstellen. Ik ben 
Hanna of hier op de gidsen ook gekend als 
zachtaardige schoenbekooievaar. Ik ben 19 jaar en 
dit wordt mijn 4de jaar als leiding. 
Ik studeer handelswetenschappen in Antwerpen 
waar ik ook op kot zit. Ik kijk er echt enorm hard 
naar uit om nog een tweede jaar gidsenleiding te 
zijn en hoop er samen met jullie een heel leuk jaar 
van te maken.  
Kusjes Hanna 
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Marie 
 
Heyy liefste gidsen <33  
Ik ben Marie, 19 jaar en studeer toegepaste 
taalkunde in Antwerpen. Ik hou van lekker 
eten, feestjes, mijn vrienden en natuurlijk het 
meest van al van de gidsen. Dit is ondertussen 
al mijn derde jaartje als leiding en ik kijk er 
enorm naar uit hier samen met jullie de 
leukste tijd oooittt van te maken!! Hopelijk 
hebben jullie er ook mega veel zin in!  
Dikke knuffels Marie a.k.a Ekster :)) 
 
 

 
Caro 
 
Hoi meiden,  
hier ben ik dan weer voor sommigen al het 3e jaar op rij. 
Daarom zullen jullie mij al door en door 
kennen maar toch even een kleine 
samenvatting:) Mijn naam is Caro, ik ben 19 
jaar en mijn totem is Meelevende 
Schaarbek. Door de week verblijf ik in 
Leuven waar ik marketing en 
bedrijfsmanagement studeer en natuurlijk 
ook een beetje geniet van het leven;) maar 
elk weekend kom ik graag terug naar Mol 
om op op de gidsen te zijn! Ik heb alvast weer mega veel 
zin in dit jaar!  
Groetjesss 
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GROEPSLEIDING 
Kato 
Dag allemaal!!!  
Ik ben Kato, maar je mag me ook altijd plezierige chimpansee 
noemen. Dit wordt mijn 3e jaar als leiding en het wordt niet 
zomaar een jaar, ik word groepsleiding samen met Mart en 
Lore!!! Ik heb er al suuuper veel zin in! Door de week kan je mij 
terugvinden in Leuven, daar volg ik de opleiding 
communicatiewetenschappen. Maar in het weekend kom ik met 
veel plezier naar huis voor die zaterdagen op de gidsen. Hopelijk 
hebben jullie evenveel zin in het nieuwe gidsenjaar als ik!  
Groetjes,  
Kato (aka plezierige chimpansee) 
 

Mart 
Hoi hoi!  
Ik ben Mart maar je mag me ook Aangename Fret noemen. Ik 
ben 20 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 vierde jaar als leiding en ik vond dat het wel eens tijd werd 
voor een nieuwe uitdaging binnen de gidsen. Daarom heb ik 
ervoor gekozen om groepsleiding te worden, samen met Kato 
en Lore. Eén ding kan ik je alvast verzekeren: het wordt een 
TOP jaar!!! Ik kijk ernaar uit, jij ook?  
Tot zaterdag! 
 
Groetjes Mart 

Lore  
Hallooo, Ik begin nu als doortastende buffel al aan mijn 6e jaar 
leiding en 2e jaar als groepsleiding! Ik leid Mart en Kato op zodat 
wij er samen weer een epic gidsenjaar van kunnen maken. Ik 
begin dit jaar aan een nieuwe opleiding namelijk tandheelkunde 
in Leuven, dus een nieuwe uitdaging maar dit houdt mij sowieso 
niet tegen om er toch elke zaterdag weer te staan. Altijd welkom 
bij mij x Groetje



KAPOENEN      

Lotte Mols Gemoedelijke Mara Populierenstraat 11, Balen 25/09/2003 0485/ 93 63 26 lotte@gidsenmol.be  

Camea Melis Olijke Beermarter Corbiestraat 93, Mol 16/11/2004 0468/ 19 02 84 camea@gidsenmol.be  

Luca Populaire Zwaan Emiel Becquaertlaan 134, Mol 09/02/2004 0468/ 26 83 19 luca@gidsenmol.be  

Julie Henckaerts Nijlpaard Hopstraat 3, 2490 Balen 27/02/2002 0468/ 26 13 85 julie@gidsenmol.be 

KABOUTERS      

Louise Vleugels Dingo Toemaathoek 102, Mol 11/11/2005 0496/ 06 84 16 louise@gidsenmol.be  

Sem Maes Schaap Azaleastraat 17, Mol 21/03/2005 0492/ 10 34 20 sem@gidsenmol.be  

Luna Sels Zorgzame Bever Toemaathoek 6, Mol 27/05/2003 0487/ 73 42 82 luna@gidsenmol.be  

Lena Geenen Saterhoen Hulsen 62, Balen 29/11/2004 0497/ 10 12 64 lena@gidsenmol.be  

WOUDLOPERS      

Caro Sels Nobele Poolvos Toemaathoek 6, Mol 27/05/2003 0487/ 73 42 78 caros@gidsenmol.be  

Hanne Van Vlodrop Steenbok Kempenstraat 11, Mol 19/11/2005 0492/ 45 56 51 hanne@gidsenmol.be  

Noor Ver Heyen Fidele Wasbeer Greefseheiweg 1, Balen 18/06/2003 0478/ 71 33 91 noor@gidsenmol.be  

Lore Vanhoof Pony Singellaan 33, Mol 24/05/2004 0489/ 14 26 70 lorevh@gidsenmol.be 

JONGGIDSEN      

Sarah Joris Spitsvogel Rollekens 51, Mol 27/10/2004 0475/ 67 61 88 sarah@gidsenmol.be  

Marie Vandenbergh Kwikstaart Singellaan 21, Mol 04/12/2004 0491/ 18 34 17 mariev@gidsenmol.be  

Roos Verheyen Parkiet  Leeuwerikheide, Balen 19/01/2005 0468/ 46 67 56 roos@gidsenmol.be 

Amelie Van Hove  Newfoundlander  Roggestraat 32, Balen 13/04/2004 0474/ 03 25 05 amelie@gidsenmol.be 

GIDSEN      

Hanna Mathijs Zachtaardige Schoenbekooievaar Ginderbuiten 57, Mol 21/10/2002 0484/ 67 13 59 hanna@gidsenmol.be  

Rosalie Legrand Openhartige Parkiet  Sint-Jan Berchmansstraat 11, Mol 05/02/2002 0487/ 85 16 72 
 

rosalie@gidsenmol.be  

Marie Wens Ekster Rosselaar 45, Balen 06/08/2003 0460/ 95 66 55 mariew@gidsenmol.be  

Caro Vandenweyer Meelevende Schaarbek Achterbos 132, Mol 06/06/2003 0494/ 90 84 43 carov@gidsenmol.be 

 
GROEPSLEIDING 

     

Mart Verlooy Aangename Fret Veltjensstraat 29, Geel 01/05/2002 0484/ 60 08 83 mart@gidsenmol.be 

Kato Vandegaer Plezierige Chimpansee Schooldreef 49, Mol 12/04/2003 0470/ 69 76 73 kato@gidsenmol.be 

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