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Jin-BBQ 14 september 

Als je niet kan wachten tot de eerste vergadering 

zijn jullie altijd al welkom op de jin-BBQ zaterdag 

14/09 waar jullie ons zeker zullen tegenkomen. De 

BBQ ,die georganiseerd is door de jins ter 

bekostiging van hun buitenlands kamp, zal 

plaatsvinden in onze lokalen (Katelijnekerkhof 4, 

2800 Mechelen).  

 

Dit jaar werken we met een online 

inschrijvingsformulier dat u terug kan vinden via 

deze link: 

https://forms.gle/DdNx3BVrvJmbvPpY6 

 

Indien u liever via mail uw bestelling doorgeeft, kan 

dat ook. Een simpel mailtje 

naar jins@katrom.be volstaat ;) 

Wegens administratieve redenen, zouden wij het 

appreciëren als u met het online 

inschrijvingsformulier werkt. 

 

 

Als jullie vragen hebben kunnen jullie ons altijd 

contacteren via onze mail:   givers@katrom.be of 

via onze nummers:    

Sneeuwpetrel: 0474/61.24.10   

Patrijs: 0479/74.92.83  

Sneeuwhoen: 0471/41.54.74 

Arassari: 0476/38.50.58 

 

 

    

Nieuwsflits!: ‘de giverleiding is 

gevormd’ 

15 SEPTEMBER  

Hier zijn we dan, het is tijd voor de 

overgooi. Het jaar kan eindelijk beginnen. 

Degenen die worden overgegooid “bereid 

jullie maar voor”. Maar geen nood, je moet 

nog niet direct afscheid nemen van je 

vriendjes en vriendinnetjes want eerst 

spelen we nog een spel samen! We spreken 

af om 14uur aan de Welpenhof en om 17uur 

is het bezinning.  

 

 

 

29 SEPTEMBER 

Jullie kennen het wel, al die standaard 

scoutsspelletjes die iedereen stiekem ook 

een beetje beu is... Wel die zullen we spelen 

vandaag,  JIPPIE!! Maar treur niet ons 

mega-standaard-spel is eentje om nooit te 

vergeten. Na vandaag zullen jullie nooit 

meer hetzelfde terugkijken naar deze 

spelletjes. Als jullie denken er klaar voor te 

zijn ontmoeten we elkaar om 14u aan de 

Welpenhof en eindigen we om 17u30 aan 

het lokaal. Tot dan!!! 

 

22 SEPTEMBER 

 

Vandaag komen we te weten of jullie elkaar 

echt wel zo goed kennen als jullie denken. Wij 

gaan ervoor zorgen dat jullie elkaar leren 

kennen on another level en wie weet komen 

jullie nog heel interessante dingen over elkaar 

te weten 😉. We starten om 14uur aan de 

Welpenhof en eindigen om 17u30 als best 

friends! 
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