


Januari 2019
Liefste leden, ouders, leiding, vrienden van de 60ste, 

Daar is alweer het nieuwe jaar
En ja hoor!
Ook de groepsploeg heeft een briefje klaar,

Hopelijk is iedereen ondertussen al bekomen
Van die hitte op de kampen deze zomer

En zijn van die geweldige speculaasverkoop 
de bleinen al verdwenen
Waar de leden steeds vol hoop
Met een glimlach voor je deur verschenen

Een pluim ook voor de leiding
Elke zondag vroeg uit bed
Terwijl er thuis op het gemak
Een koffietje wordt gezet

Ze staan paraat 
Voor om het even wat 
Als het niet goed gaat 
Of je een broek hebt in je gat

Vervolgens wensen wij iedereen die dit leest
Het allerbeste toe
Want mede door jullie 
doet onze scouts het o zo goe! 

Dus zetten wij dit nieuwe jaar graag in
Met een dikke merci en heel veel zin!

Van jullie (oud) kapoenen
De groepsploeg



Januari 2019





Kwikken in januari
5/01: Het grote lichtspel
12/01: Desserten- en filmvergadering! 
Neem allemaal iets lekkers mee om te 
smullen tijdens de film!
19/01: Hevige spelen
26/01: Laddercompetitie
3/02: Geen vergadering

Zaterdagvergadering: 18u30-20u30, in uniform
Zondagvergadering: 10u-12u, in uniform

Afwezig?
Silhou: 0476533922 
Lulu: 0493819655

Dikke kussen
Akela, Momo, Suki, Silhou, Baldi, Lulu



Kwakken in Januari 

Fijne feestdagen en A HAPPY                  
XXX Koda, Mushu, Timka, Abu, Fonnie en Zazoe 

 
 
 Praktisch: de vergaderingen gaan door 

zaterdagavond van 18u30 tot 20u30 
5/1    Filmvergadering 
 
12/1  gezelschapspelletjes  (neem je favoriete 
spelletje mee) 
 
19/1 Quizvergadering 
 
26/1 Kom verkleed als je lievelingsdier want 
het is dierenvergadering  
 
3/2 Geen vergadering   
  



 

Kabouters januari  

5 januari: quiz 

12 januari: schaatsen (zie mail)  

19 januari: kermisvergadering 

26 januari: just dance vergadering  

2 februari: geen vergadering  

De vergaderingen zijn op zaterdag van 18u30 tot 
20u30       

 

Afzeggen kan via :  

Kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 
 



januarie 
wolven



MIGI’S IN JANUARI!!
ZA 5/1: Driekoningen, 
kom verkleed!

ZA 12/01: 
Gezelschapspelletjes 
vergadering, neem je 
favoriete spel mee

ZA 19/01: 
Filmvergadering

26/01: 1 tegen allen 

2/02: geen 
vergadering !

vergaderingen za: 18u30-20u30 
Afzeggen: 0499111908 (Jules) of 
een mailtje sturen naar 
migis60ste@gmail.com 

xoxo Nathalie, Jules, Victor, Inne en Marie 



05/01/19: Film vergadering

12/01/19: Gezelschapspelletjes 
Neem je favoriete gezelschapspel mee

19/01/19: Slaapzakspelletjes
Vergeet zeker je slaapzak niet mee te nemen

26/01/19: Ruwespelen

03/02/19: Geen Vergadering

10/02/19: Haal je innerlijke vrouw naar boven en kom
verkleed

Afzeggen: pios60ste@gmail.com 
0470 54 25 52 (Lien) 
0489 87 86 25 (Lena)

Kom in uniform!
Avondvergaderingen: 18:30-20:30
Vanaf 10/02 terug om 9:30

Pio’s Januarie



5/01 eet vergadering 
neem 2€ mee

03/02 is het geen 
vergadering

26/01jg-soiree

19/01 schaatsen info volgt  

12/01 gezelschap spelletjes neem zelf ook spelletjes mee 

Avond vergaderingen op zaterdag van 19:30u-21:30u

Vergaderingen afzeggen enkel via sms (niet op mail) 0491 23 84 53. vragen 
jonggidsen60ste@gmail.com
Louise, Paulien, Juliette, Marijke, Louis en Joeri



Avondvergaderingen van 19.30 tot 21.30







JINS IN JANUARI

3/2 geen vergadering

5/1 jin-jin vergadering
12/1gezelschapsspelletjes - neem een spelletje mee

19/1 pimp our crib

26/1 schaatsen - meer info volgt!

afzeggen bij Elena 0470/80.68.43 - jins.60ste@gmail.com // avondvergaderingen van 19h30-21h30


