


Maart 2018

Beste lezer, 

Nu februari ten einde loopt, kunnen we stilaan beginnen uitkijken naar de lente. Dat wil zeggen dat ook alle 
vergaderingen wederom op zondagochtend doorgaan. 

In maart draait de 60ste op volle toeren! De gidsen zetten de maand goed in met hun modeshow, het feestje 
Crisis van de verkenners is terug van weggeweest en belooft  een knaller van formaat te worden. Ook Stam 
staat op 17/03 paraat om jullie de avond van jullie leven te geven op hun befaamde stambal! 

Tot dan! 

Een stevige linker, 

de groepsploeg 

Sam, Asja, Lander en Annemarth 



 

Ben jij op zoek naar een babysitter, iemand die je tuin een grondige 
kuisbeurt geeft, helpende handen op een trouwfeest, communie,… of 
gewoonweg iemand die je kan helpen? Dan kan u onze jins inhuren! 

Voor meer info mailen naar jins@60ste.be of bellen naar 0489 89 54 88 
(Sofie Van Bragt) of 04 99 35 39 31 (Annemarth De Boeck) 











Omdat Crisis niet mogelijk had geweest zonder de hulp van onze sponsors nemen wij de tijd om onze voor-
naamste sponsors nog eens apart te bedanken.

Versterk je mentale veerkracht en die van je organisatie

Focus op energiegevers i.p.v. op stressoren!

Business is topsport. Er komt heel wat op managers af: verantwoordelijkheden, beslissingen, een overvloed 
aan informatie, 24/7 bereikbaarheid, het nieuwe werken,… Dat kost veel energie. Kom je energie te kort? Dan 
functioneer je niet optimaal.

Een laag energiepeil overkomt je niet plots. Het sluipt binnen en tast je hele leven aan. De oplossing ligt bij 
jou: jij kiest hoe je leeft , denkt, beslist. Voor ons brein – dat graag repetitief vastgeroeste patronen herhaalt – 
klinkt dat complex. Hoe pak je het aan?

Je hebt mentale veerkracht nodig:
Ontdek door mijn executive business coaching…

• hoe lage energie en stress ontstaan, wanneer je er vatbaar voor bent
• waar jouw energiegevers en –vretersliggen en hoe je ze in balans brengt
• hoe je beperkende overtuigingenvervangt door vermogende overtuigingen

En maak je organisatie gezonder
• Doorbreek vastgeroest denken dat ooit leidde tot succes en nu vooral blokkeert.
• Zie jezelf als oorzaak. Je hebt altijd een keuze en bent verantwoordelijk voor je leven.
• Be the change you want to see in the world. Begin bij jezelf en neem nu actie!
• Hoe je organisatie denkt, spreekt en handelt, bepaalt de organisatiecultuur.

De bottom line? Als executive business coach help ik je om je brein te trainen zodat het gezonder en sterker 
wordt en blijft . Bel me 0478/300.943
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2016-2017

Kwikken 

Afzeggen via: kwikken60ste@gmail.com 
of via Balloe: +324 880 796 50 of Ayo: +324 682 758 51

Zaterdag 3 maart: 
modeshow. Zie mail 
voor meer info.

Zondag 11 maart: mama en
papa vergadering. Jullie
mogen je mama of papa
meenemen

Zondag 18
maart: 
dauwtocht.
Doe je goede
botten en een
warme jas 
aan, want we
starten om 7u
en we zijn
terug op de
scouts om 9u.

Zondag 25 maart: 
laddercompetitie

Zondag 1 
april: geen 
vergadering



 

  KWAKKEN IN MAART 

03/03 Modeshow, 
vergeet geen 5 euro mee 
te nemen. 

11/03 Vergadering op 
wieltjes, neem zeker 
iets op wieltjes mee. 

18/03 Seutenvergadering, 
kom verkleed als een echte 
seut. 

25/03 
Recordvergadering 

01/04 Geen 
vergadering, want 
het is Pasen. 

Als je niet kan, 
laat dan iets 
weten via dit 
nummmer: 
0479594255 
 
 



Kabouters in Maart 

11 maart: 
Zwemmen in Lier 
We spreken af om 9:45 aan het 
zwembad. (eind uur is gewoon 
12:00) 
Gelieve 6 euro mee te nemen! 

Zaterdag, 3 maart: 
We gaan naar de modeshow van 
de Gidsen! 
Neem allemaal 5 euro mee! 

18 maart: 
Volgend weekend is het zo ver, 
Onze Italiaanse eetactie!!! 
Vandaag gaan we allemaal 
samen werken om deze avond 
nog gezelliger te maken! 

Zaterdag, 24 maart: 
Italiaanse eetavond! 
Ouders, vrienden en 
sympathisanten kunnen zich 
inschrijven via de website. 
Allemaal zeker komen om ons 
kabouterkamp te steunen!  

1 april: 
Spijtig genoeg is dit geen mopje, 
maar vandaag is het geen 
vergadering…  
Vrolijk Pasen! 

Dikke knuffels, 

Mushu, Kala, Ziva, Nova en Jacky 
Afbellen bij: 

Kala: 0491238453 

Nova: 0474040028 

Kabouters60@gmail.com 



4 Maart:: Het Grote Maffiaspel

11 Maart:: Techniekvergadering

18 Maart: Bezinning

25 Maart: Geen Vergadering 
( 24 Maart Eetactie: meer info 
volgt!)

1 April: Geen vergadering (PASEN)

WOLVEN IN MAART

BAGHEERA – HATHI –
BALOU – ROCKY – AKELA Afzeggen via SMS (of mail): 

+32 471 06 07 24





leiding: Jasper, Jill, Aron, Tom, Saar en Joeri Afzeggen op: 
pios60ste@gmail.com of 0491026678 (Joeri) – 0487206320(Saar) 

4/03 Cluedo  11/03 douwtrip, meer info volgt nog 

18/03 para vergadering, kom 
verkleed als echte paracommando 

25/03 sportvergadering  

1/04 geen vergadering 





Jongverkenners

Kan je niet? Sms naar:an jjee nniieett?? SSmmss nnaaaarr:
Sofie: +32 493 71 01 58

aann jee nniieet? Smmss naar:
SoSofifie:e: +3232 449393 7711 0101 5588Elise: +32 496 72 44 85

Za 3 Maart
Actie reactieZie mail

Za 10 Maart
Boeren en boulettenEetactie, Zeker komen Vanaf 18hZ0 18 Maart

Vlaemshe vergadering Z0 25 Maart
Sport vergaderingZ0 1 april

Geen vergadering








