
 

 



Beste ouders en leden, 

 

Wat vliegt de tijd toch snel! Het werkjaar is al half voorbij, toch staan er nog 

heel veel leuke activiteiten op het programma waarbij wij jullie hopelijk talrijk 

zullen ontvangen.  

 

BELANGRIJK! Ook in januari is het gidsen op vrijdagavond! Voor onze kapoenen 

en kabouters is dit van 18u30 tot 20u30 en van 19u00 tot 21u00 voor jonggidsen 

en gidsen.  

 

De activiteiten van de kapoenen, kabouters én de jonggidsen (-12 jarigen) 

blijven fysiek doorgaan op de gidsen.  

 

De activiteiten van onze oudste groep (+12 jarigen) zullen alvast tot 15 januari 

niet fysiek mogen doorgaan. Of onze oudste groep na 15 januari terug fysiek 

naar de gidsen zal mogen komen, zal afhangen van de dan geldende 

maatregelen. Wij houden jullie verder op de hoogte. 

 

Onze speculaasslag was ook dit jaar weer een groot succes. En ja hoor, ook dit 

jaar viel er iets te winnen, namelijk: een pizzaparty (of een bezoek aan de 

kinderboerderij voor onze jongsten). Er is dit jaar niet één groep die we hierbij 

kunnen uitroepen tot topverkoopsters van het jaar, maar zelfs twee groepen, 

want er was een gelijkstand! De award voor de best verkopende groep gaat 

naar … de jonggidsen én de gidsentak! Proficiat! Jullie winnen een pizzaparty!  

 

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 snel!  

Vele groetjes!  

 

De groepsleiding  

Sam, Laurien en Marlyse 



Meer info volgt! 
 

 

 

Meer info volgt! 
 

 

 

Wegens de huidige omstandigheden  

hebben wij beslist dat het groepsfeest  

ook dit jaar helaas niet kan doorgaan.  
 



 

 





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, vraag hier gerust 

naar) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEEDEHANDS

UNIFORMEN

ZOEKT



 



8 januari 

Wij zorgen voor wat 
licht in het donker 

vandaag, kom naar 
de gidsen en ontdek 

hoe! 

Januari 
avondvergaderingen (18u30-20u30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

15 januari  
Eindelijk!!! 

Movienight! 

22 januari 
Benieuwd naar de 

toekomst? Kom 
vandaag en ontdek 

jouw levensweg 

29 januari 
Woef, miauw, piep! 

Vandaag spelen 
we het grote 
dierenspel! 



 

 

 

7 

Februari 

 

Er z
ijn

 vandaag tw
ee 

alie
ns geland op de 

gidsen! H
elpen jullie

 

mee om ze te
rug 

naar m
ars te

 sturen? 

28 
Februari 

 

 

 

 

Hocus Pocus Pats ! 

Ik wou dat ik een tovenaar was ! 

14 

Feb
ruari 

Geen
 gidsen

 

vandaag 

21 
Februari 

 

Hoger, sneller,  Verder..  Vandaag breken we records !! 
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Misschien kunnen we geen groepfeest 
vieren, maar we maken er alvast een 
knotsgekke dag van ! 

Wie is onze junior master chef 2021? 
Deze namiddag zullen we de winnaar 
bekend maken! 

Kapoenen neem jullie wapens klaar, want 
wij gaan de wereld veroveren!! 

De leiding heeft jullie hulp nodig! 

Kunnen de kapoenen de leiding 
helpen om corona te bestrijden?  

 



 



 

 

 

Januari 
Vrijdagavond van 18u30 tot 20u30 

1 januari: Geen gidsen vandaag ☹ Gelukkig 

nieuwjaar allemaal!! 

8 januari: Vandaag spelen we het grote M&M 

spel!!  

15 januari: Jullie zijn vandaag allemaal welkom 

op ons welnesscenter Gidsen Boom!  

22 januari:  
  
  

Zijn jullie ook zo benieuw naar het 
spel van vandaag? Allemaal komen 

dus 😉  

  

  

  

 

29 januari: Filmavond!! Kom allemaal in jullie mooiste pyjama.. 



 

      

           Februari 
Zondag van 14u tot 17u 

 

 

7 februari 

Vandaag spelen we een      spel. Jij komt toch ook? 

 

 

 

 14 februari 

Vandaag is het jammer genoeg geen gidsen! 

 

Geniet van jullie  

 

 

 

21 februari 

SURPRISE,      , SURPRISE 

 

 

28 februari 

Welkom in het kabouter                              . Hou jullie klaar voor de strijd van jullie leven!! 



 
 

 

 

 

 

7 Maart 
Wie zoekt die vind. Het bos zit 
vol verassingen kom ons 
fantastisch bosspel ontdekken. 

14 maart 
Oei er zijn dieven de gidsen 
binnen gekomen en hebben 
jullie opgesloten. Vinden jullie 
een uitweg naar buiten? 
 

21 Maart 
We doen de grote kabouter 
olympische spelen. Laat zien 
hoe goed je bent en wie weet 
komt jou team op de eerste 
plaats. 
 

27 maart 
Verrassing kom zeker naar de 
gidsen en ontdek wat jullie te 
wachten staat. 



 



 

  Januari 
8 Januari 
We vliegen er terug in maar dan wel in stijl. Kom naar 

onze openlucht cinema aan een lekker warm vuurtje. 

We maken het net zo gezellig als ze doen in de film 

Grease dat jullie hiernaast zien. Als je thuis een 

kampeerstoeltje hebt, mag je dit zeker meenemen! 

Ook knusse dekentjes, warme onesies en dikke sokken 

zijn toegestaan       

15 Januari 
Duffel je maar goed in. Samen met Rapunzel beleven we een magische 

lampionnentocht. Kom jij mee op ons wonderlijke avontuur?  

 

22 Januari 
De vrienden van de Wrecked World van Descendents houden 

zo veel van videogames en zijn hier goed in! Toch gaan wij 

hen eens laten zien hoe dit eigenlijk echt moet. 

30 Januari 
Zoals we al zeiden, hadden jullie de griezelavond nog te goed! Deze zal 

niet op vrijdag maar op zaterdagavond doorgaan.  

Kom mee met ons griezelen op de spannendste activiteit van je leven! 

Jezelf griezelig verkleden mag, maar zorg wel voor een comfortabele 

outfit. Houd een klein plekje in je maag voor het kleine snackje van 

vandaag. Uren volgen nog! 

Van 19u  

Tot 21u 



 

 

  

21 Februari 
Een ei in veiligheid brengen was voor Cece in Shake It Up geen 

probleem. Maar hoe goed zullen jullie er in slagen om jullie ei in 

veiligheid te houden? En wie zal zichzelf kronen als winnaar? 

 

14 Februari 
Geen gidsen      

Geniet van jullie vakantie en tot volgende week! 

7 Februari 
Van een carrière switch gesproken. Eerst volgde Violetta thuis 

school en was muziek een groot taboe. Na een diploma bij ‘learn it’ 

en goede vrienden bij ‘love it’ is ze nog goed terecht gekomen bij 

‘live it’ om de grote ster te worden dat ze nu is!  

Dit kunnen jullie ook! Maar wat zullen jullie uiteindelijk worden? 

We zoeken het samen uit! 

 

28 Februari 
Ryan uit High School Musical heeft zijn zus Sharpay nooit 

kunnen verslaan op de ladder van succes. Hoe hoog zullen 

jullie geraken? Kom zeker en ga de strijd aan!!! 

 



 

7 Maart 
In de serie Viva Piñata leven alle piñatafiguren in harmonie 

samen. 

Wat is jouw lievelingsfiguur? Alles wat je je kan inbeelden is 

mogelijk. Zo maken wij de zotste piñata figuren!!!  Inclusief 

lekkere snoepjes        

14 Maart 
Bij Dora lukt het elke keer opnieuw. Ze slaagt in elke 

opdracht die ze krijgt en elke weg dat ze zoekt, zal ze vinden. 

Maar hoe goed zouden jullie dit kunnen en zeker als dit een 

competitie zou zijn? Kom zeker met de fiets! 

21 Maart 
Opzij, opzij, opzij. De Masked Singer komt voorbij. Wat was dat 

mysterieus!  

Kom vandaag zeker eens naar onze mysterieuze vergadering en 

ontdek wat er te beleven valt. 

27 Maart 
Op school zoals bij #like me moeten we vaak sporten. Soms is dit 

leuk andere dagen weer helemaal niet. Hier brengen wij 

verandering in. We gaan hen eens aanleren hoe je tof sport!! 

Kom sportief gekleed (maar doe wel zeker je das aan!). 

Groetjes van jullie leiding 



 



Januari 
01/01  
Een gelukkig nieuwjaar iedereen!! 
Drie dikke coronaproof kussen van ons!  
Vandaag is het nog geen Gidsen. L  
   

 
 

08/01 (19u-21u) 
We zullen het nieuwe jaar eens invliegen  

met een gezellig kampvuurfeestje!  

 
 
15/01 (19u-21u) 
Deze avond mogen jullie je smaak- 
papillen op de proef stellen! Als je 
goed je best doet, wacht er  
misschien wel een verrassing…. 

 
 

22/01 (19u-21u) 
We doen lekker de beentjes omhoog, wikkelen  

ons in een dekentje en zetten een filmpje op!  
Iedereen mag een snackje meebrengen.  

 
 
29/01 (19u-21u) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jullie diepste geheimen en stoutste dromen komen 
vandaag naar boven! Wees vooral eerlijk, anders zal je 
het berouwen en zal je het einde van de vergaderig 
waarschijnlijk niet halen.  
 
 



Februari 
 

07/02 (14u-17u) 
Hopen dat het nu wel eens zal lukken!  
McDo poging 2.0 incoming. 

 
 

 
 

14/02 (14u-17u) 
Iedereen mag lekker vroeg uit de veren vandaag!  

De ontbijtmanden maken zichzelf niet! 
Meer info volgt nog. 

 
 

 
 
 
 
21-28/02  
LEEFWEEEEEEEK!!! We verwachten jullie zondag na de vergadering gepakt 
en gezakt voor een gezellig weekje samenzijn. Zondag 28 februari mogen jullie 
beschikken om 12u. Meer info vinden jullie op onze brief! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Maart 
07/03 (14u-17u) 
We’re going on a trip naar Antwerpen. 
In our favorite rocketship flying through the straten.  
Little Einsteinsss! 

 
 
 
 
 

 
12/03 (VRIJDAGAVOND) 

 

 
 
 
21/03 (14u-17u) 
Hophop, kom eens uit die luie zetel daar! Trek een  
sportief outfitje aan en kom lekker meedoen met  
onze sportnamiddag. 

 
 
 
 

28/03(14u-17u) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trommel allemaal jullie familie, vrienden, boyfriends 
eender wie op, zo wordt deze editie top!! 

It’s Quizzzzz-timeee!! 
 

 

Do you dare?  


