Maart 2019

Beste leden, leiding, ouders en sympathisanten van de 60ste,

Maart is eindelijk daar! Na een koudere periode is het hoogtijd om onze geliefde lokalen even
proper achter te laten, de échte scout in ieder van ons naar boven te halen en met z’n allen
terug het opkomend groen van de weide op te zoeken. In de maand maart is er voor ieder wat
wils!
Smeer je dansbenen alvast in, haal je mooiste afro-pruik maar van onder het stof en trek je
stoutste dansschoenen aan, want ook dit jaar organiseert stam het befaamde Stambal. Het
stambal vindt plaats op zaterdag 9 maart. Thema? Disco!
Op zondag 17 maart schudden we de leidingsploegen even lekker door elkaar en krijgt iedere
tak, gedurende één vergadering lang, eens een volledig nieuwe ploeg voor zich. Spannend!
Tot slot zullen we ook deze maand niet op onze honger moeten blijven zitten, want zowel de
kwakken (zaterdag 16 maart) als de kwikken (zaterdag 23 maart) voorzien iedereen van de
lekkerste culinaire gerechten. Njam!
Veel plezier in maart!

Stevige linker,
De Groepsploeg
Annemarth, Sam, Elias en Jules

Na verschillende speurtochten naar de mooiste kampterreinen in de Ardennen en na dagenlange inspectie van de beste jeugdlokalen in het Vlaamse landschap,
staan hieronder eindelijk de kampplaatsen voor deze zomer.
Kampinfo gaat door op zaterdag 27 april 2019 van 19u tot 21u. Dit zoals gewoonlijk op de wei.
Voor de jongste takken variëren de kampdata.
De leiding doet hun best om dit tussen 16 en 31 juli te organiseren.

Kampdata 2019
Kwakken 		

19 – 24 juli 		

Lommel

Kwikken 		

18 – 23 juli 		

Mechelen

Kabouters 		

20 – 27 juli 		

Melle

Wolven 			

14 – 21 juli 		

Overmere

Migi’s 			

21 – 31 juli 		

Vencimont

Pio’s 			

21 – 31 juli 		

Botassart

Jonggidsen 		

19 – 31 juli 		

Petit-Fays

Jongverkenners 		

19 – 31 juli 		

Auby-sur-Semois

Gidsen 			

19 – 31 juli 		

Dohan

Verkenners 		

19 – 31 juli 		

Les Hayons

Jins 			

11 – 26 juli 		

Montenegro – Kroatië

Januari 2019Ontbijt 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

Kwikken maart

3/3: Slaapzakspelletjes, neem je slaapzak mee! (het is binnen dus word
10/3: Legervergadering
17/3: Omgekeerde vergadering (iedere tak krijgt voor 1 dag andere leid
23/3: EETACTIE (verdere info volgt per mail)
24/3: Geen vergadering
31/3: Sprookjesvergadering
7/4: 1 tegen allen

Dikke smakkerds
Momo, Suki, Baldi, Akela, Silhou, Lulu
Zondagvergadering van 10u-12u in uniform
Afzeggen ten laatste vrijdag: Silhou 0476533922
Lulu 0493819655

Maart

3 maart: bosspel

24 maart: vergadering op wieltjes

10 maart: 1 tegen allen

30 maart: jaarthema vergadering (van 18u30-20u30)

17 maart: omgekeerde vergadering

7 april: mama- en papa vergadering

Afzeggen kan via :
kabouters60@gmail.com
Zazoe: 0497 16 31 33
Patje: 0491 07 00 22
Tot snel! Kiko, Musti, Mushu, Patje,

WOLVEN IN MAART

3/03: Zwemmen zie mail
10/03: Meisjes vergadering, kom
verkleed!
17/03: Omgekeerde
vergadering=andere leiding
24/03: Cluedospel
31/03: Curryworsten vergadering
07/04: Schattenjacht

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

Migi’s in maart
3/3: sportvergadering, kom in sportkledij!
10/3: cluedo
17/3: omgekeerde vergadering
24/3: boekjesvergadering; neem enkele magazines mee
31/3: vergadering op wieltjes, kom op wieltjes (niet de fiets)
7/4: record vergadering

vergaderingen zo: 9u30-12u
Afzeggen: 0499111908 (Jules)
of een mailtje sturen naar migis60ste@gmail.com
Dikke kus: Inne, Victor, Nathalie, Jules en Marie

Pio’s maart
03/03/2019: Groot spel

24/03/2019: Zwemmen(lier) neem €6 Zet
kinderen om 9u15 aan waterpellers en
terug afhalen om 12u

10/03/2019:
kookvergadering

31/03/2019: Record vergadering

17/03/2019: Omgekeerde
vergadering (nieuwe
leiding)

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

07/04/2019: Paas spel

Kom in uniform!
Vergaderingen om 9:30

07/04 stoere venten
vergadering: kom verkleed

03/03 techniek vergadering

31/03 laddercompetitie

17/03 omgekeerde vergadering

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

10/03 vriendjes vergadering: neem
een vriendje mee

“In maart is elke vogel ne vettigaard”
Jongverkenners in maart

Zo 24 maart
Laddercompeeee

Zo 3 maart
Maf Zot Spel!

Zo 31 maart
Dikke mensen vergadering
(neem een kopkussen mee)
Zo 17 maart
Omgekeerde vergadering

Za 9 maart
Acce reacce

Zo 7 april
Meisjesvergadering

afzeggen bij Lauren: 0495 64 95 95

3/3 Verwen vergadering
Na de geweldige modeshow verdienen jullie het om
te relaxen !

Zaterdag 9/3 actie reactie 14u-16u
Deze gaat door van 14u-16u in het shopping center
wijnegem. Kleed je zo zodat je niet opvalt in een
groot publiek en niemand je kan herkennen.
Meer info volgt nog !

17/3 Omgekeerde vergadering
Jullie krijgen tijdelijk andere leiding ☹
Braaf zijn en ons niet te hard missen xoxo

24/3 Patrouille vergadering 1.0.
Volgende Gidsen mogen eens proeven van leiding
zijn; Emilie, Norah, Fien J, Maïlys, Ella, Poo tchi , Fee,
Maren en Soetkin

Spreek samen af en maak een leuke vergadering.

Zaterdag 30/3 Spelletjes in het donker 19u30-21u30
Vanuit scouts en gidsen vlaanderen wordt er
gevraagd eens spelletjes te spelen in het donker.
#MinderIsMeer

7/4 Patrouille vergadering 2.0.
Deze keer is het aan 9 andere gidsen om een
vergadering in elkaar te steken : Stien, Margot DK,

Juliette, Charlotte Chapelle, Emma, Gayani, Charlotte DK,
Luna en Giulia
Spreek samen af en maak een leuke vergadering.

Kom steeds in uniform ! En met de fiets.
Kan je niet komen ? Sms naar Bobbie 0470257773 of Asja 0495628306

3 MAART

NATIONALE FEESTDAG
VAN BULGARIJE
10 MAART

JAQUES POUPE
Neem 2,5 euro mee bitte!

24 MAART

ONTBIJTVERGADERING

15 MAART
31 MAART

info volgt!

CRISIS

WE DOEN EENS GEK
HAHA xdddddd

7 APRIL

DAN IS HET OOK VERGADERING
MAAR IK HEB HIER GEEN PLEK MEER
OM TE TYPEN, MISSCHIEN NOG IS
IETS MET CURRYWORSTEN OFZO

ELISE
JULES
0496724485
0488162888
VK60STE@GMAIL.COM

JINS IN MAART
zo 3/3 Jin Jin - Fien S, Helene,
Kasper, Laurence en Manu

zo 10/3 verrassingsvergadering

zo 17/3 - 22/3 leefweek!!!!!

zo 17/3 omgekeerde vergadering

zo 24/3 geen vergadering want
we zijn te moe van de leefweek
za 31/3 ontbijtvergadering
- neem aub €3 mee
afzeggen bij Elena 0470/80.68.43 - jins.60ste@gmail.com //vergaderingen van 9h - 12h

