Beste ouders en leden,
Spijtig genoeg zitten we weer aan het laatste Facteureke van het jaar, wat gaat de
tijd toch snel! Toch gaan we de laatste 3 maanden nog zeer leuke dingen doen, mis
ze zeker niet!
BELANGRIJK! Wegens de examens zal het in juni weer gidsen zijn op vrijdagavond:
Kapoenen: Vrijdagavond van 18u30 tot 20u30
Kabouters: Vrijdagavond van 18u30 tot 20u30
Jonggidsen: Vrijdagavond van 19u00 tot 21u00
Gidsen: Vrijdagavond van 19u00 tot 21u00
Het leuke aan het feit dat het jaar bijna ten einde is, is dat het kamp eraan komt,
joepieeee! Kijken jullie er ook zo hard naar uit?
De data voor het kamp verschillen van tak tot tak. Hieronder lijsten we nog eens de
data op per tak:
Kapoenen: 15 tot 21 juli 2021
Kabouters: 11 tot 21 juli 2021
Jonggidsen: 11 tot 21 juli 2021
Gidsen: 11 tot 21 juli 2021
Meer info over het kamp volgt nog in het kampboekje. Dat kunnen jullie in mei
verwachten.
Graag zetten we als laatste nog even deze afspraken in de kijker:
•
•
•

Verwittig je leiding minstens 2 dagen op voorhand als je niet naar de gidsen
kan komen.
Bij de gidsen ravotten we er op los en maken we ons graag vuil. Ons uniform is
hier ideaal voor, dus draag het zo volledig mogelijk!
Snoep, gsm’s en andere elektronische apparaten laten we thuis.

Natuurlijk zijn wij geen leidingsploeg die lang kan blijven stilzitten. Daarom kijken wij
alvast uit naar onze volgende activiteiten!
Tot slot willen wij jullie bedanken voor jullie ontbijtmand-bestellingen. Het was een
succes, dankjewel!
Tot snel!
Vele groetjes!
De groepsleiding
Sam, Laurien en Marlyse

Lieve leden, ouders, broers, zussen en sympathisanten,
Elke zondag komen onze gidsen thuis van een heerlijk avontuur met een
heleboel verhalen en nieuwe ervaringen. Dit kan enkel door de harde inzet van
heel onze leidingsploeg. Zij staan elke zondag weer vol enthousiasme klaar aan
het groene poortje. Chapeau voor hen!
“Leiding zijn” betekent meer dan er enkel op zondag te staan. Om dat
uitgebreid takenpakket te verlichten is er een VZW om hen te ondersteunen.
Ik hoor jullie denken: “Wat doet de VZW?”. Onze voornaamste taak is het
onderhoud en beheer van het gebouw. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk
voor financiën, veiligheid, verzekeringen en andere wettelijke verplichtingen.
Toch blijft onze belangrijkste taak een luisterend oor te bieden aan de leiding
en zoeken we mee naar oplossingen voor eventuele moeilijkheden. Samen
met de leiding vormen wij een team om ervoor te zorgen dat onze leden op
de eerste plaats komen.
Tot slot willen wij nog een warme oproep doen voor helpende handen. Indien
u interesse hebt of nog verdere vragen kan u ons steeds contacteren op
onderstaand mailadres: vzw@gidsenboom.be

BESTUURSLEDEN
Jill Van Loon - Voorzitter
Taken: algemene leiding en ledenadministratie
Gidsenverleden: 9 jaar lid, 5 jaar leiding waarvan 2 jaar groepsleiding
Totem: Einderspaarse Aftastende Coëndou
Julie Vercauteren - Penningmeester
Taken: financiën en ondersteuning van de voorzitter
Gidsenverleden: 11 jaar lid, 4 jaar leiding waarvan 2 jaar groepsleiding
Totem: Smaragdgroene Aanhankelijke Lori
Katja Willemse - Secretaris
Taken: briefwisseling, verslagen en gebouwbeheer
Gidsenverleden: 5 jaar lid, 2 jaar leiding
Totem: Snoepneuzekespaarse Goedaardige Newfoundlander

MEDEWERKERS
Erwin Van Hoeck
Taken: Logistiek verantwoordelijke
Gidsenverleden: Trotse papa van Sofie en Margo Van Hoeck

Het lidgeld voor het werkjaar 2020 – 2021 vanaf maart bedraagt 30 euro.
Hiervan gaat 17 euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit geld wordt
gebruikt voor de verzekering, de ledentijdschriften en de diensten van het
verbondscentrum. De overige 13 euro komen ten goede aan de werking van
Gidsen Boom. Hieronder vallen de aankoop van knutselmateriaal,
jaarschildjes, ’t Facteureke, de werken aan de lokalen, …
Je kan het lidgeld betalen door overschrijving op volgend rekeningnummer
met vermelding van de naam van je dochter(s): BE89 9733 5140 7085.
Mogen wij je vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te storten.
Leden zijn niet verzekerd zolang het lidgeld niet betaald is.

30 EURO
VERMELDING: “NAAM + LIDGELD”
BE89 9733 5140 7085
WIST U DAT …
… uw ziekenfonds een tegemoetkoming geeft voor het lidgeld en/of
kampgeld van uw dochter? Meer informatie vindt u op onze website onder het
tabblad “meer info, attesten”: www.gidsenboom.be
… betalen van weekends, kampen, … bij Gidsen Boom ook in schijven kan?
Voor
meer
informatie
contacteert
u
de
groepsleiding
via
grlgidsenboom@hotmail.com.
… er zoiets als verminderend lidgeld bestaat?
Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet aan gezinnen die niet zo
gemakkelijk geld kunnen missen. Op die manier kan je minder geld betalen
maar toch gewoon genieten van het scoutsleven! Via "Scouting op Maat"
ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een
drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. Twijfel
niet om hierover te spreken met de groepsleiding.
… u ook een tegemoetkoming kan krijgen via het OCMW van Boom, bovenop
het verminderd lidgeld van Scouts & Gidsen Vlaanderen? Deze
tegemoetkoming geldt voor: lidgeld, kampgeld, kampmateriaal en uniform.
Voor meer informatie kan u bij onze groepsleiding terecht.

Wij verwachten dat onze leden elke zondag in uniform komen (t- shirt, trui, das
en rok/ short). Voor de allerkleinsten volstaat het dat ze enkel een das dragen.
Wij bieden ook tweedehands uniformen aan. Als het uniform van uw gidske te
klein is, mag u deze zeker aan ons bezorgen!
Indien u graag een uniformstuk wil aankopen, geef dan gerust een seintje aan
de leiding op zondag!

TE KOOP OP DE GIDSEN
Das
Topje
T-shirt
Sweater
Tweedehands

€8
€ 10
€ 12
€ 20
Vrije gift

TE KOOP IN HOPPER
(Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen)
Rok/ short
Hemd
Kentekens voor op je hemd (jaarteken krijg je van ons, vraag hier gerust
naar)

ZOEKT
TWEEDEHANDS
UNIFORMEN

Benieuwd naar de toekomst? Kom vandaag en ontdek jouw levensweg!

Woef, miauw, piep! Vandaag spelen we het grote dierenspel!

MEI
2 mei:
Er zijn vandaag twee aliens geland op
de gidsen! Helpen jullie mee om ze
terug naar mars te sturen?

9 mei:
Welkom op het circus van Gidsen Boom!

16 mei:
We hebben jullie hulp nodig! Zijn
de kapoenen dapper genoeg om
de draak te verslaan?!

23 mei:
Verrassing!!! Wat we vandaag gaan doen raad je nooit!

30 mei:
Spetter, spetter, blub, blub…
Vandaag gaan we zwemmen! Meer info volgt nog!

Vrijdagavond gidsen van 18u30 tot 20u30

4 juni

11 juni

26 juni

18 juni

Groepsdag:
meer info
volgt nog!

4 APRIL
Helaas pindakaas, vandaag is het geen
gidsen!!

11 APRIL
Vandaag is het jammer genoeg geen
gidsen, geniet van jullie vakantie!

18 APRIL
Vandaag gaan we kijken welke leuke
spelletjes je allemaal kan doen met een
bal. Jij komt toch ook?

25 APRIL
Vandaag wordt het weer een super leuke
zondag. Kom dus zeker!

2 mei:
Vandaag gaan we knippen, plakken,
schilderen,…
We gaan knutselen

9 mei:
Wie heeft het gedaan, waar,
met welk moordwapen en
wanneer?
Kom het allemaal
onderzoeken in onze levende
cluedo.

16 mei:
Vandaag blijven we klassiek en
doen we leuke klassieke
spelletjes.
Zoals verstoppertje, dikke
Berta,…..

23 mei:
Ben jij de beste tiktokker?
Kom het Bewijzen in onze ‘wie
is de Beste tik tok maker’.

30 mei:
We gaan vandaag zwemmen.
Verder info volgt nog.

Juni

(Vrijdagavond van 18u30 tot 20u30)
4 juni: Vandaag gaan we een superleuk
spel spelen in de Schorre!
11 juni: Jullie zijn vanavond allemaal welkom
op onze geweldige movienight!
18 juni: Verrassing!!
26 juni: Joepie! Vandaag is het groepsdag!
Verdere info volgt nog..

APRIL
14u – 17u

4 APRIL

VANDAAG IS HET
HELAAS
PINDAKAAS GEEN
GIDSEN ☹

MARGO HEEFT SPIERPIJN
VAN AL DIE PAASEITJES TE
RAPEN EN MARLYSE HEEFT
BUIKPIJN OMDAT ZE TE VEEL
PAASEITJES GEGETEN HEEFT!
GEEN GIDSEN VANDAAG!

11 APRIL

18 APRIL

RARARA WAT DOEN WE VANDAAG? KUNNEN
JULLIE DIT RAADSEL OPLOSSEN?

HET IS BIJNA MEI EN DAN LEGGEN
ALLE VOGELS EEN EI! DE VOGELS
ZULLEN BLIJ ZIJN VANDAAG!

25 APRIL

MEI
14u – 17u
2 MEI

DE WALKIETALKIES LIGGEN
KLAAR … VANDAAG GAAN JULLIE
OP EEN GEHEIME MISSIE!

VANDAAG ZIJN HET DE LOLYMPISCHE
SPELEN! EEN SPORTIEVE BROEK IS
VANDAAG TOEGESTAAN, WANT WE
GAAN ER TEGENAAN!!

9 MEI

16 MEI

HET KAMP IS IN AANTOCHT!
KOM EN ONTDEK!

23 MEI

JOGI’S ON WHEELS! KOM MET
IETS OP WIELTJES!
BIJVOORBEELD EEN STEP,
SKATES, EEN FIETS, HEELY’S, …
ALS JE DIT NIET HEBT, GEEN
PROBLEEM,!DE LEIDING TO
THE RESCUE!

VANDAAG MOGEN JULLIE
EENS EEN BEETJE LEIDING
ZIJN… KOM MET DE FIETS!

30 MEI

JUNI
19u – 21u
WIE ZAL ER WINNEN? OF
BETER GEZEGD WII ZAL
ER WINNEN?!

11 JUNI

4 JUNI

HOEVEEL FANTASIE EN
HUMOR HEB JIJ? KOM
VERKLEED IN EEN FIGUUR
UIT JOUW FANTASIE!

18 JUNI
VANDAAG SPELEN WE HET
GROTE VERSTOPPERTJESSPEL!
KOM MET DE FIETS!

OEPS … DE TEKENING IS OOK VERSTOPT … !

26 JUNI
UREN VOLGEN NOG

WIJ HOPEN ALVAST
OP EEN GROEPSDAG!

DIKKE KNUFFEL
VAN JULLIE
LEIDING

Geen facteureke voor de Gidsen helaas!
Gezien de maatregelen voor onze oudste tak steeds
wijzigen, hebben we besloten om de komende
maanden elke week aan de leden de activiteiten te
laten weten via de groepschat op Instagram.
Tot snel!
Julie en Marie

