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GIDSEN SINT-KATRIEN

SYLKE WYCKMANS
CATO COPPENS JANUARI 2023



VOORWOORD
Beste gids,  

 
Hopelijk was het al een schitterend trimester en heb je al

hard genoten van de scoutsvergaderingen. Ook de
volgende maanden staan er weer leuke

scoutsactiviteiten op de planning en heeft de leiding
weer veel in petto. Een overzicht van de bijzondere

gebeurtenissen vind je in de poolshoogte en de affiches
ervan wat verder in deze uitgave. De data van de gewone

scoutsvergaderingen vind je in de programma's
achteraan. Voor de leden die hun wet nog niet kennen   

 (shame on you!), die staat, samen met de
formatieliederen en de uniformregels, ook in dit boekje.

Op het einde kan je nog wat genieten van kleine
spelletjes.  

 
We hopen dat je er een geweldige kerstperiode op
hebben zitten en we wensen je nog een fantastisch

nieuw jaar! 
 

Vele warme groeten,
Gidsen Sint-Katrien 

 
 



HOOGTEPUNTEN
Het winnen van de
Katelijnse kei voor
het oprichten van

een Akabe-tak

Geld inzamelen voor de
Warmste week, wel
liefst €283,5, goed

gedaan Jogi's!

€330 aan donaties
ontvangen voor onze
trooperdroom, danku

danku danku!



POOLSHOOGTE
Zondag 08/01: Schaatsen (meer info volgt via

mail)

Zaterdag 25/02: Thema-avond van 18u-20u

Zondag 12/03: Groepsdag van 10u-17u (meer
info volgt via mail) 

Zondag 09/04: Pasen - geen vergadering

Vrijdag 28/04: BINGO

Zaterdag 29/04: DUOPARTY

Zondag 30/04: De leiding is druk bezig met
Duoparty en Bingo op te ruimen - geen

vergadering

Zondag 05/02: Save the date! om 17u

Zaterdag 11/03: Haal-je-uniform-uit-de-schuif-
fuif



Formatie - Wetten - Uniform  

"Wat is het leven eigenlijk he?" 
"Hoe kan ik dat nu weten? Ik ben 7."

-Josefien Janssens

 



Formatie 





Wetten 





Uniform 



Meer weten?

Kom het ontdekken

5 februari om 17u

Want we hebben ook jullie nodig!

Wij 

bouwen 

aan de 

toekomst

SAVE THE DATE

(na de vergadering)





@Scoutslokalen
Vossevelden SKW

          Vrijdag 28 April

Bingoavond

GRATIS
INKOM

Deuren: 19u30
START: 20u

Scouts Jan Breydel & Gidsen Sint-Katrien presenteren:





PROGRAMMA'S


