
 

 



Beste ouders en leden, 

 

We hebben vorig jaar kunnen afsluiten met een spetterend kamp! Wij zijn 

daarom meer dan klaar om er weer een fantastisch jaar van te maken! Omdat 

wij het kamp zo super vonden, dromen wij alvast van het kamp in 2021. Dan 

zal het kamp weer doorgaan van 11 juli tot 21 juli. Noteer dit alvast in jullie 

agenda want wij zullen weer paraat staan! 

 

We nemen zoals elk jaar ook afscheid van onze stoppende leiding. Laurien 

Buelens bedankt voor je jarenlange inzet en enthousiasme! Maar niet getreurd, 

want Laurien zal dit jaar groepsleiding worden! Met de rest van de leiding kan 

je kennismaken in het Smoelenboek, enkele bladzijden verder.  

 

Verder vind je in ‘t Facteurke ook nog de link naar onze website waarop 

belangrijke informatie te vinden is, zoekertjes en meer informatie over de 

betaling van het lidgeld. Tip: met je lidkaart – die je in de loop van het werkjaar 

ontvangt – krijg je korting bij de winkel Hopper. 

 

Ons jaarlijks infomoment voor ouders zal dit jaar door het coronavirus niet 

kunnen doorgaan, daarom vinden jullie op de volgende pagina’s alle 

belangrijke informatie over Gidsen Boom nog eens op een rijtje. Indien jullie 

verder nog persoonlijke vragen hebben, mogen jullie ons zeker contacteren. 

  

Tenslotte nog enkele afspraakjes: 

 

• GSM’s, speelgoed, elektronische apparaten, snoep en huisdieren laat je 

thuis. 

• Jonggidsen en gidsen komen zoveel mogelijk met de fiets. 

• Verwittig je leiding minstens 2 dagen op voorhand indien je er spijtig 

genoeg niet bij kan zijn! 

 

Ziezo, de grootste infobrok is gegeven. Bij deze wensen we iedereen ook nog 

eens een prachtig, fantastisch, ongelooflijk en onvergetelijk gidsenjaar toe! 

 

Groetjes! 

 

De groepsleiding, 

Sam, Laurien en Marlyse 

  



Bij de start van het jaar stellen wij ons graag eens voor, en overlopen wij graag 

eens de algemene afspraken. Helaas kunnen wij dit jaar niet op huisbezoek 

komen, en kunnen wij ook geen infomoment organiseren. Daarom zetten wij 

nog enkele puntjes hieronder op een rijtje.  

 

Heeft u nadien nog vragen? Aarzel dan niet om de takleiding of de 

groepsleiding hierover aan te spreken. Dit kan aan de poort of via mail. Alle  

contactgegevens vindt u in ’t Facteureke. 

 

 

 

Wij spelen in 4 verschillende leeftijdscategorieën, wij noemen dit: ‘takken’: 

Kapoenen: 1ste & 2de leerjaar 

Kabouters: 3de, 4de & 5de leerjaar 

Jonggidsen: 6de leerjaar, 1ste & 2de middelbaar 

Gidsen: 3de, 4de & 5de middelbaar 

 

Elke tak heeft zijn eigen takleiding. Wie dit is, kunnen jullie vinden in ’t 

Facteureke. 

 

 

 

Dit is een boekje waar u al onze activiteiten, data en uren kan terugvinden 

voor de komende maanden. Normaal gezien is het altijd gidsen op zondag 

van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in t’ Facteureke. 

 

In december, januari en juni is het gidsen op vrijdagavond wegens toetsen/ 

examens van de leden en de leiding: 

 

Kapoenen & Kabouters  18u30 – 20u30 

Jonggidsen & Gidsen  19u00 – 21u00 

 

Tijdens de schoolvakanties is het enkel het laatste weekend van de vakantie 

gidsen. 

 



 

De groepsleiding dit jaar is: Sam Willemse, Laurien Buelens en Marlyse Segers. 

Bij de groepsleiding kunnen jullie terecht met specifieke vragen in verband met 

het invullen van attesten, het financiële plaatje, persoonlijke bezorgdheden, …  

 

 

Elke zondag is je uniform verplicht. Dit zorgt er voor dat we goed herkenbaar 

zijn en zo mogen je kleren ook altijd vuil worden. Voor onze jongste groep: de 

kapoenen, is enkel een das verplicht. Meer informatie over het uniform vinden 

jullie enkele bladzijden verder in ’t Facteureke. 

 

 

 

Wij vragen aan de leden zo veel mogelijk met de fiets te komen, dit is 

gemakkelijker moesten we ons moeten verplaatsen.  

 

Als er moeilijkheden zijn omtrent verplaatsing kunnen jullie ons steeds 

contacteren. Wij kunnen dan eventueel voor een oplossing zoeken. 

 

 

 

Als je niet kan komen verwittig je op tijd de leiding. Dit kan via sms, mail, 

Whatsapp,… Je vindt de contactgegevens van de leiding in ’t Facteureke. 

 

 

 

Ieder jaar gaan wij op kamp op verplaatsing. Dit jaar zal het kamp doorgaan 

op volgende data: 

 

Kapoenen:      15 – 21 juli 2021 

Kabouters, jonggidsen en gidsen:  11 – 21 juli 2021 

 

De kapoenen en kabouters slapen in gebouwen. Onze twee oudste groepen 

slapen in tenten. 

 

Meer informatie over dit geweldige kamp, ontvangen jullie later. 



 

 

Zijn jullie onlangs verhuisd? Heeft u een nieuw telefoonnummer? Geef dit dan 

zeker even door via grlgidsenboom@hotmail.com, zodat wij dit kunnen 

aanpassen op onze gegevenslijst. 

 

Zijn er wijzigingen in de medische situatie van uw dochter? Gelieve deze door 

te geven via onderstaande link: 

 

https://forms.gle/Bx622UzvrjdJ2z646  

 

Indien u de medische fiche graag nog eens via mail ontvangt, kan u dit ook 

doorgeven via deze link. Indien er geen wijzigingen zijn, hoeft u de link niet in 

te vullen. 
 

 

 

Vriendinnetjesdag      20 september 2020 

(neem een vriendinnetje mee naar de gidsen) 

 

Dag van de jeugdbeweging    23 oktober 2020 

(in uniform naar school 😊) 

 

Speculaasslag      15 november 2020 

 

Sinterklaas       4 december 2020 

 

Indien het Coronavirus een stokje voor onze activiteiten steekt, brengen wij u 

zeker op de hoogte. 

 

Heeft u na het lezen van dit infomoment-document nog vragen? Stuur gerust 

een mailtje naar onze groepsleiding: grlgidsenboom@hotmail.com 
 



Sam Willemse Toegewijde Collie 
Van Leriuslaan 23 

2850 Boom 
0489/50.73.18 

Laurien Buelens Speelse Arasari 
Sint – Jansstraat 21 

2850 Boom 
0491/22.88.99 

Marlyse Segers Bedachtzame Nachtegaal 
Koekoekstraat 67 

2627 Schelle 
0487/67.24.75 

Julie Deloose Doorzettende Banteng 
Rumstsestraat 32 

2840 Reet 
0470/24.77.20 

Marie Leemans Parkiet 
Antwerpsestraat 491 

2850 Boom 
0471/19.51.31 

Margo Van Hoeck Lieftallige Sint – Bernard 
Kleine Steylen 5 

2850 Boom 
0471/90.53.94 

Julie Buelens Kleurrijk Stokstaartje 
Sint – Jansstraat 21 

2850 Boom 
0484/06.71.08 

Nyssa Willekens Gemoedelijke Ree 
Keizershoek 340B 

2550 Kontich 
0493/55.57.53 

Dorien Van Heurck Beminnelijk Zeepaardje 
Tuyaertsstraat 18 

2850 Boom 
0473/98.28.39 

Mitte Van Boxem Vindingrijke Karaka 
Van Leriuslaan 9 

2850 Boom 
0485/59.06.86 

 

kapoenentakboom@hotmail.com kabouterstak@hotmail.com jogitakboom@hotmail.com gidsentak@hotmail.com     

grlgidsenboom@hotmail.com 

mailto:kabouterstak@hotmail.com
mailto:gidsentak@hotmail.com


     

    

 



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 bedraagt 47 euro. 

 

Hiervan gaat 32 euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit geld wordt 

gebruikt voor de verzekering, de ledentijdschriften en de diensten van het 

verbondscentrum. De overige 15 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. 

 

47 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    € 8 

Topje     € 10 

T-shirt     € 12 

Sweater    € 20 

Tweedehands  Vrije gift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE KOOP IN HOPPER 

(Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen) 

Rok/ short 

Hemd 

 Kentekens voor op je hemd  (jaarteken krijg je van ons op de opening) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TWEEDEHANDS

UNIFORMEN

ZOEKT



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

In de namiddag is het 

openspel! Laat om 14u 

al je vriendinnetjes, 

buurmeisjes, nichtjes,… 

naar de gidsen komen 

voor een bangelijk spel! 
 

 

  

Vandaag is het zo ver! Jullie komen 

eindelijk te weten wie jullie nieuwe leiding 

is! Spannendddd! 

  

Helaas kan onze jaarlijkse BBQ niet 

doorgaan door Corona ☹ En nogmaals 

helaas komt er ook een einde aan deze 

geweldige startdag … Maar niet 

getreurd, wij zien jullie volgende week 

heel graag terug! 
 

Neem je lunchpakket mee en kom in volledig uniform! 
 

Indien het Coronavirus een stokje voor onze startdag steekt, 

voorzien wij een alternatief spelprogramma voor jullie!  

(meer informatie volgt via mail, Facebook en op onze website) 
 



 



SEPTEMBER 

13 september 

We vliegen het nieuwe 

gidsenjaar in met een 

mega tof spel! We leren 

elkaar beter kennen, 

verkennen de lokalen en 

vormen een sterk team! 

20 september 

Vriendinnetjesdag!!!! 

Neem allemaal jullie beste 

vriendinnetje mee. Met z’n 

allen maken we er een 

leuke dag van! 👩🏽🤝👩🏼  

27 september 
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27/09/2020 

 

13/09/2020 

20/09/2020 
 

Vandaag is het vriendinnetjes 
dag. Neem allemaal een 
vriendinnetje mee dan wordt 
het een top dag!! 

Vandaag versieren we 
ons lokaal, komen jullie 
helpen? 

Doe vandaag allemaal jullie 
sportiefste outfit aan en 
smeer jullie beentjes maar al 
in. 



 



 

 

 

 

 

Vandaag leven we ons goed uit! 

Zoek alle woorden en vind het  

sleutelwoord van vandaag! 
 

 

 

Volg de spiraal en kom te weten  

wat je te wachten staat! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 
 
 

13/09 

 
  

20/09 
 
I'll be there for you 
(When the rain starts to pour) 
I'll be there for you 
(Like I've been there before)  
I'll be there for you 
('Cause you're there for me too) 
  
Neem je favoriete friend(s) mee vandaag want een wijze man zei ooit...Life is better 
together!!  
 
 
 

27/09 
 

Masseer jullie creatieve breinen maar al, want 
jullie zullen ze goed kunnen gebruiken. J 
May the best team win! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Whohoooo, de eerste échte vergadering met jullie 
nieuwe leiding! 
Dit vraagt om een knalspel… 
 

 
 

 
 

Corona proof kusjes van jullie Friends 
     -XXX- 


