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Gidsen Ninove present: 
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Inschrijvingen!!!

13
&
20 

Oktober



Heb jij nog oude scoutskledij die je wilt doneren of verkopen? 
breng ze binnen en maak andere meisjes blij
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Beste mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, kapoenen, kabouters, wolven, jogi’s, gidsen, jinners ... Niet alleen het 
nieuwe schooljaar ging zopas van start, ook het ieuwe scoutsjaar werd tijdens de jaarlijkse overgang goed 
en vooral vuil ingezet. Om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, vinden jullie in dit boekje het ‘megasuper-
coole’ programma voor de komende maanden. Hebben jullie er al zin in?! 
Het eerste op het programma zijn de inschrijvingen. Deze vinden plaats op zondag 13 oktober en zondag 
20 oktober voor en na de vergadering. De kostprijs is 45 euro per kind en ook voor de zusjes is er terug een 
korting van 10 euro voor het tweede kind voorzien. Als scoutsgroep willen wij ook ons steentje bijdragen 
aan de natuur en daarom kunnen jullie het boekje enkel nog digitaal raadplegen in jullie mailbox, op onze 
facebookpagina en website. Indien hieromtrent nog vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de 
groepsleiding en takleiding. 
Als iedereen dan goed en wel ingeschreven is, komt vaak het volgende probleempje opdagen: “waaruit 
bestaat een scoutsuniform en waar kunnen wij dat kopen?”. Eerst en vooral bestaat een uniform uit een 
scoutshemd. Dit is echter verplicht daar het niet alleen buitengewoon mooi en demax is, maar het ook 
symbool staat voor onze groep zeker als we op daguitstap of kamp gaan. Zo’n hemd kunnen jullie aanko-
pen in de scoutshop (informatie hierover vinden jullie achteraan in het boekje) of in onze tweedehands 
mini-shop gesitueerd in ons lokaal zelf. Dit initiatief biedt jullie de mogelijkheid om via ons oude scouts-
kleren aan te kopen of te verkopen aan een verminderde prijs en is zeker een aanrader voor de jongste on-
der ons die er snel uitgroeien. Een tweede belangrijk object is de scoutsrok/broek. Deze moet niet verplicht 
aangekocht worden aangezien het ook toegestaan is een gewone groene broek of rok te dragen. Wel zijn 
jeansbroeken volledig uit den boze!!! Een derde symbool die jullie enkel op de scouts kunnen aankopen 
is de scoutsdas, deze kunnen jullie elke zondag bij de leiding aankopen. Als laatste verkopen wij ook nog 
kentekens, dewelke verkrijgbaar zullen zijn tijdens de inschrijvingen. 
In september hebben wij ons 100 jaar bestaan gevierd, en wat een feest was dat! Er hebben veel stemmen 
en handen meegebouwd aan wat vandaag de meisjesscouts is, en daar zijn we heel dankbaar voor. De 
maand oktober is nog maar net begonnen en wij willen jullie al uitnodigen voor ons volgende evenement, 
onze tweejaarlijkse Quiz zaterdag 26 oktober in zaal De Linde. Meer info omtrent inschrijven staat verder 
vermeld en kan je ook op de website en facebookpagina vinden. 
Zoals jullie weten, kunnen jullie met vragen en opmerking terecht bij de groepsleiding. Dit zijn Lieselot 
Van Baelen, Zea Vleeschouwer en sinds dit jaar ook Fien Lettens als derde vrouw! Samen doen wij ons best 
het scoutsgebeuren in goede banen te leiden en onze werking te verbeteren waar nodig. Kort willen we ook 
nog even Marie Heremans als ex-groepie bedanken voor alles wat ze voor de scouts deed, doet en zal doen; 
ze was geweldig! Ook Johanna, Luna, Emily en Luna krijgen een boekeken voor de inzet en het vertier. Niet 
alleen nemen wij afscheid, ook verwelkomen wij 8 frisse jinners die alles uit de kast zullen halen om ons 
als leidingsploeg te versterken. Dit kan alleen maar goed komen! Laten we er alvast weer een TOPjaar van 
maken! Stevige Linker Fien, Lieselot en Zea 

Voorwoord van de groepsleiding  
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Om aan onze buurt kenbaar te maken dat we van de scouts zijn, verwachten we onze leden elke 
zondag in perfect uniform. Hemd, groene of bruine broek/rok kan je kopen in de Hopper of je kan 
ook eens informeren bij je leiding i.v.m. tweedehands uniformen. We zien liever geen jeans! Kente-
kens en groepsdassen kan je verkrijgen bij de leiding. Om je oma/meter/mama of jezelf duidelijk te 
maken wat waar moet hangen hieronder een super model dat je alles demonstreert.

Uniform 
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Kapoenen
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Kabouters 
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Wolven
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Jogi’s
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Gidsen
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Jinners
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Contactgegevens leiding 

Kapoenen:

Sien                      0471/574766                Sien@gidsenninove.be
Elisabeth              0498/325162                Elisabeth@gidsenninove.be
Kaat                      0471/524836                Kaat@gidsenninove.be
BO                        0471/64 18 14               Bo@gidsenninove.be

Kabouters: 

Fien Lettens        0471/545198                 fi enlettens@gidsenninove.be
Lotte                     0496/265125                 lotte@gidsenninove.be
Fien Librecht      0483/091290                 fi enlibrecht@gidsenninove.be

Wolven:

Matilde                0470/221132                 matilde@gidsenninove.be
Cato                     0475/329250                 cato@gidsenninove.be
Florence              0471725218                   fl orence@gidsenninove.be

Jonggidsen:

Tine                      0470/551586                Tine@gidsenninove.be
Astrid                   0479/315614                Astrid@gidsenninove.be
Eline                     0498/303932                Eline@gidsenninove.be

Gidsen:

Paulien                0476/268209                 paulien@gidsenninove.be
Zea                       0477/078132                 zea@gidsenninove.be
Sofi e                     0470/807660                 sofi evb@gidsenninove.be

Jinners:

Maxine                0484/788922                 maxine@gidsenninove.be
Philine                 0478/825436                 philine@gidsenninove.be
Nele                      0470/692749                 nelelettens@gidsenninove.be

Fien Librecht      0483/091290                 fi enlibrecht@gidsenninove.be
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Groepsleiding

Fien Lettens        0471/545198                 
Zea                       0477/078132                 groepsleiding@gidsenninove.be
Lieselot                0493/142979                 

CFO:
Astrid                   0479/315614                cfo@gidsenninove.be
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Wandelschoenen - bergschoenen 
- waterdichte en ademende kledij 
- (dag)rugzakken- slaapzakken - 
wandelkousen 
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