


Februari 2019

Beste vrienden van de 60ste,

Nu onze leiding klaar is met hun examens, kunnen we er weer stevig in vliegen! Dit doen we 
nadat we allemaal van een weekje vakantie hebben genoten. Het is geen vergadering op 3 feb-
ruari. Op 10 februari houden we een heuse scoutsschoonmaak, we laten alles weer blinken!

Voor de liefhebbers van cultuur voorzien de jonggidsen deze maand een heuse JG-cine en 
onze gidsen geven het beste van zichzelf op hun jaarlijkse modeshow. Koop nog snel je tickets!

Stevige linker,
de groepsploeg
Elias, Sam, Jules en Annemarth 



Januari 2019

 

 

 
 

Ontbijt op bed 
zondag 17 maart 2019 – geplande levering* tussen 8h00 en 9h00 

 
Voor de prijs van 7 euro krijgt u een aan huis geleverd ontbijt met pistoletjes, 
koffiekoek, kaas, hesp, confituur, speculaas, yoghurt, stuk fruit, hardgekookt 

eitje, chocomelk en fruitsap! 
 

Bestel vóór 10 maart via het bestelformulier op de website 
 

http://www.60ste.be/ontbijtopbed 
 

Het oudercomité zorgt op deze manier voor financiële ondersteuning van de 
scouts. Jullie zijn erg bedankt! 

 
* Levering enkel binnen een straal van 6 km 

 



JG-CINE







Kwikken in februari
3/2: Geen vergadering
10/2: Lenteschoonmaak
17/2: Bomma&bompa vergadering, verkleden mag maar moet niet!
24/2: Bosspel
3/3: Slaapzakspelletjes, vergeet je slaapzak niet! (Is binnen dus wordt niet vuil)

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

Zondagvergaderingen: 10u-12u in uniform (geen zaterdagvergaderingen meer)
Afzeggen ten laatste vrijdag
Silhou: 0476533922
Lulu: 0493819655



 

Kwakken in februari 
03/02 Géén vergadering  
10/02 lenteschoonmaak 
17/02 Valentijnsvergadering <3   
24/02 Slaapzakspelletjes (neem je slaapzak mee) 
03/03 Bouwvakkersvergadering (kom verkleed)  

Vanaf nu terug vergaderingen op zondag van 10u tot 12U  

Afzeggen bij 
fonnie 
0479594255 
 voor 
zaterdagavond 



Kabouters in februari
3 februari: geen vergadering 

10 februari: lenteschoonmaak

17 februari: Valentijn vieren en koken (neem een snijplankje, mesje en 2 euro mee)

24 februari: dauwtocht (deze vergadering is van 6.30u tot 8.30u, vergeet zeker niet 

om warme kledij en goede stapschoenen aan te trekken)

3 maart: bosspel

De vergaderingen zijn op zondag van 10u tot 12u,
Afzeggen kan via :  
Kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 

Vele dikke kussen van Kiko, Musti, Zazoe, Mushu, Ziva en Patje



 

 

 
03/02: geen vergadering 
10/02: lenteschoonmaak 
17/02: klakkebuis 
24/02: Quiz 
03/03: Zwemmen!! (meer 
info volgt) 
 
 
 

AFZEGGEN: +32471060724 of 
wolven60ste@gmail.com 
 
Balou, Tikki, Bagheera, Mor, 
Sahi en King Louie 

WOLVEN in februari 



MIGI’S IN FEBRUARI

Zo 3/02: helaas geen vergadering L

Zo 10/02: Lenteschoonmaak!

Za 16/02: JG Ciné, we verzamelen op 
de scouts om 15u30. Neem allemaal 
€5 mee

Zo 24/02: Slaapzakspelletjes, neem je 
gezelligste slaapzakje mee!! 

Zo 03/03: Sportvergadering, 
kom in sportieve kledij!

vergaderingen zo: 9u30-12u
Afzeggen: 0499111908 (Jules) 
of een mailtje sturen naar 
migis60ste@gmail.com 

xoxo Nathalie, Jules, Victor, Inne en Marie



03/02/19: Geen vergadering

10/02/19: Lenteschoonmaak

17/02/19:Vrouwenvergadering
Kom verkleed!

24/02/19:Laddercompetitie

03/03/19: Groot spel

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

Kom in uniform!
Vergaderingen om 9:30

Pio’s Februari



03/02 is het geen vergadering.
10/02 is het lenteschoonmaak
13/02 jg-soiree info volgt nog 
15/02 jg-soiree info volgt nog 
16/02 jg-soiree info volgt nog 
22-23/02 duodagen zie mail duodagen of modeshow
3/03 techniek vergadering   

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









zo 10 feb //  LENTESCHOONMAAK

za 16 feb // JG-CINE om 19h30 neem €5 mee

za 23 feb // MODESHOW om 19h30 neem €5 mee

zo 3 mrt // HARRY BIRD POTTER BOX

JINS 
IN FEBRUARI

zo 3 feb // VAKANTIE VOOR DE LEIDING

afzeggen bij Elena 0470/80.68.43 - jins.60ste@gmail.com 


