
 

 



 

 

Beste ouders en leden, 

 

Nu onze startdag achter de rug is, zijn we weer volledig klaar voor het nieuwe 

jaar! Dit jaar staat volledig in het teken van het nieuwe jaarthema: ’t zal wel 

zijn!’.  

 

Wegens de examens houden we als leiding in december, januari en juni 

gidsen op vrijdagavond voor ALLE TAKKEN! Voor de kapoenen en kabouters is 

dit van 18u30 tot 20u30 en voor jonggidsen en gidsen van 19u00 tot 21u00.  

 

In vakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) is 

het enkel gidsen in het laatste weekend van die vakantie.  

 

Voor de rest zijn er voor dit jaar ook nog wat belangrijke data te melden:  

 

Groepsweekend    23 – 25 oktober 2020 

Dag van de jeugdbeweging   23 oktober 2020 (in uniform naar school!)  

Geen gidsen (herfstvakantie)  1 november 2020 

Sinterklaas      4 december 2020  

Geen gidsen (kerstvakantie)   18 en 25 december 2020  

 

 

Tot snel!  

Vele groetjes!  

 

De groepsleiding  

Sam, Laurien en Marlyse 

  



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 Vurige 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 
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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 startdag) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEEDEHANDS

UNIFORMEN

ZOEKT



 
 
 
Water. Aarde. Vuur. Lucht.  
 
Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles 
veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle 
vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld hem het meeste 
nodig had, verdween hij.  
 
Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden de nieuwe avatars, 
een scoutsgroep, genaamd Gidsen Boom. Jullie luchtstuurtechnieken zijn 
geweldig, maar jullie moet nog veel leren voordat jullie anderen kunnen 
helpen. Maar wij geloven dat Gidsen Boom de wereld kan redden! 
 

Jajaja jullie lezen het goed! Het is weer tijd voor ons mega fantastisch groepsweekend!! Dit 
jaar mogen jullie jullie beste kunsten boven halen in de strijd tegen de vuurnatie!  
 
Battlefield (Locatie):  
Chiro lokalen Altena   
Adres: Broekdam-Noord 53 
9150 Kruibeke 
 

We verwachten onze leden vrijdag 23 oktober om 20u00 (in 
Kruibeke), zondag 25 oktober om 12u mogen jullie jullie 
dochter(s) terug komen halen (in Kruibeke). 
Indien je graag met iemand meerijdt, of je hebt nog een 
plaatsje bij jou in de auto, kan je altijd de leiding contacteren. 
 
Jullie strijd zullen tesamen 25 euro kosten. Gelieve dit over te 
schrijven op het rekeningnummer: BE89 9733 5140 7085 (met 
vermelding: groepsweekend + naam lid). 

 
Wat nemen we mee voor de strijd van ons leven? : 

o Slaapgerief (matje, slaapzak, kussen, knuffel, dekentje, pyjama, zaklamp) 
o Eetgerief (gamel/ bord, bestek, beker, keukenhanddoek) 
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, haarborstel) 
o Verkleedkleren: Verkleed je in 1 van de vier elementen (Water, aarde, vuur of lucht)  
o Speelkledij (ondergoed, sokken, trui, T-shirts, korte en lange broek,….) 
o Uniform   
o Regenjas 
o Stevige schoenen 
o Kids-ID/ identiteitskaart: afgeven bij aankomst 
o Eventuele medicatie: afgeven bij aankomst 

 

Ik,………………………………………………………………………………………………………… (naam lid), 
O Ga mee op het megafantastischniettemissen groepsweekend! 
O Kan helaas niet mee op het megafantastischniettemissen groesweekend! 

Laat iets weten voor 11 oktober via mail: grlgidsenboom@hotmail.com, of schrijf 
je dochter(s) in via enkele klikken: https://forms.gle/nDfvdtWwaSrcxcbt6. Ook 
als je helaas geen deel kan nemen. Elke dochter apart liefst : ))) 

Groepsweekend  
23- 25 Oktober 2020 

 



 



Oktober 

 

4 oktober 

Ben jij een echte scout?! Kan jij alle 

opdrachten binnen de tijd 

oplossen?!  

Dan zien wij jou op de gidsen! 

 

 

11 oktober 

Wie zie ik daar tussen de bomen?.... 

HET ZIJN DE  

(Doe vandaag zeker jullie uniform aan 

en gepaste schoenen voor in het bos) 

 

 

18 oktober 

Blaadje hier, eikeltjes daar, knutsel 

knutsel eeeeennnnn KLAAR! 
 

23-25 oktober 

Het is dit weekend niet zomaar een weekend, het is 

GROEPSWEEKEND!!  

We gaan er in onze bubbel een mega geweldig weekend van maken! 

Kijk zeker in de brief voor meer info. 



 

 

November 
 

1 november 
Helaas is het geen gidsen vandaag :( 

Geniet van jullie vakantie en tot volgende week !! 
 

8 november 
Er zijn vandaag twee aliens geland op de gidsen! Helpen jullie mee om ze terug 

naar mars te sturen? 
 

15 november 
Van Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de woestijn … 

De kapoenen reizen vandaag de hele wereld rond! 

22 november 
Ben jij een echte Disneyprinses? Kom dan zeker naar de gidsen dan kunnen we 

samen prinsessen zijn van het mooie koninkrijk ‘Gidsenboomia’. 
 

29 november 
Hop hop hop, we eten alles op! 

Wortel hier en eitje daar, alles lekker bij elkaar. 

Hop hop hop we eten alles op! 
 

 

 

 

 

 

 



 December  
( vrijdagavond van 18u30 tot 20u30 ) 

 

 

 

4 december 

Hij komt, hij komt die lieve goede 

sint. Mijn beste vriend, jouw beste 

vriend, de vriend van ieder kind!  

 

11 december 

Omdat we elkaar in de kerstvakantie niet zien, 

doen we vanavond ons eigen kerstfeestje!  

Trek allemaal jullie feestkleren aan en neem een 

pakje mee van 5 euro.  

 

 

18 december 

Helaas is het geen gidsen vandaag :( 

Geniet van jullie vakantie en tot volgend jaar !! ;)  

 

 



 



 

 

  

Van 14u tot 17u  Oktober 
  

 

04/10 
Vandaag is het doop, alle nieuwe leden en 

eerste jaar kabouters mogen slechte kleren 

meenemen…  

  

11/10 Wie heeft het gedaan? Met wat? En waar?  

Kom het vandaag te weten op de gidsen.. 

  

18/10 
Vandaag houden we een vervroegd 

Halloweenfeestje, kom als je durft… (ps: kom 

verkleed!)  

 
 

23 - 25/10 We gaan op groepsweekend, joepieee!!!  

Meer info volgt nog…  

  

 
 



 
 

1 november 
Vandaag je het jammer genoeg geen gidsen, tot volgende week!! 

 
8 november 

Haal je hersenen maar boven want vandaag is het tijd voor een 
quiz. 

 
15 november 
Verrassing!! 

 
22 november 

Vandaag gaan we knutselen, neem allemaal maar een glazen potje 
mee. 

 

 
29 november  

Vandaag doen we een zoektocht door heel boom. Let dus maar 
goed op! 

 



 

 

December 
Gidsen op vrijdagavond van 18u30 tot 20u30. 

 

 

4 december 2020: 

Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Want vandaag komt de Sint op 

bezoek..  

 

11 december 2020:  

Vandaag hebben wij een gezellig kerstfeestje georganiseerd voor jullie. 

Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van maximum 5 euro. 

(Uitnodiging volgt nog!! <3)   

 

18 december 2020: 

Het is geen gidsen vandaag, geniet van jullie kerstvakantie!! 

  

25 december 2020:  

Vandaag is het ook geen gidsen      

Vrolijk kerstfeest!! 

 

 

Dikke kusjes en knuffels  

xxx  

Dorien, Nyssa en Julie  

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 OKTOBER 
11 OKTOBER

18 OKTOBER

 
23 – 25 OKTOBER 

 
 

Scan mij! 

 

OKTOBER 

Gebruik het best een app 

om QR-codes te scannen. 

Bedek de andere codes 

goed, zodat je de juiste 

code scant. Indien je niet 

kan scannen, scannen we 

ze allemaal samen even op 

de gidsen. We kunnen jullie 

ook een niet – scan - versie 

van ‘t Facteureke bezorgen. 

Laat gerust iets weten! 

ZATERDAG  
31 OKTOBER 
19u00 – 
21u00! 



 
 

  

NOVEMBER

1 november 14:00 – 17:00 

Op 1 november is het 

geen gidsen, maar wel 

op 31 oktober! Geniet 

van jullie vakantie! 
8 november 14:00 – 17:00 

15 november 14:00 – 17:00 

22 november 14:00 – 17:00 

29 november 14:00 – 17:00 

Vandaag gaan we 

quizzen! Maar … geen 

gewone quiz … Kom 

en ontdek! 

Kunnen jullie 

ontsnappen? 

Wie is het grootste 

kooktalent van de 

jogi’s? Neem 1 

ingrediënt mee om te 

koken, maakt niet uit 

wat! 

Vandaag pakken we 

het groots aan! Of 

laat ons zeggen, 

reuze! 



 
 

 DECEMBER 



 



 

 

OKTOBER  
14u-17u 
 
 

4/10 
Oei, de Paashaas heeft zich van maand vergist! 
Hij heeft jullie zo gemist,  
kom paaseieren zoeken in de mist. 
 

 
 

 
 

11/10 
Adje of een watje!  

De Drinking games zijn vandaag begonnen. 

 
 

 
18/10 

 
Neem vandaag jullie gsm mee.  
We geven jullie vandaag een cursus  
‘how to get famous in 3 hours’! 

 
 

 
 
23-25/10 

Uniform aan, rugzak mee,  
want wij gaan op 

Groepsweekend! 
 
 

 
 

 



 

 

 

November 
14u-17u 

 
1/11 
Vandaag krijgt jullie leiding een dagje rust.  
Tot de volgende! 
 

 
 

8/11 
Laat je beste James Bond of  

Kim Possible zien, want  
vandaag krijgen jullie een  

mission impossible.  

 
 

 
15/11 
Jullie hebben er lang genoeg voor gezaagd! 
Kom zeker met de fiets anders wordt het voor 
jou helemaal niets!  

 
 

22/11 
Oei, Cupido heeft zich van maand 

vergist! 
Hij heeft jullie zo gemist, kom  

‘the one and only’ zoeken in de mist.  

 
 
29/11 16u-19u 
De Gidsen keuken, jullie restaurant.  
 

 
 



 

 

 

December 
19u-21u 

 
 

4/12 
Laten we hopen dat jullie heel braaf zijn 
geweest dit jaar, want we krijgen  
vandaag hoog bezoek! 
 
 
 
 

 
11/12 

Yes Kerst valt vroeg dit jaar!  
We nemen even een studiebreak  

in thema Heidi in Tirol. Jullie  
mogen elk een dessert meenemen  

i.p.v. een cadeautje. 

 
 

18/12 
Vandaag geen Gidsen, sorry! 

25/12 
 
 
Oh jammer maar helaas is  
het nog steeds geen Gidsen.  
Vrolijk kerstfeest, kids! 

 
 
 


