


September 2019

Liefste leden & ouders,

De eerste maand van 2020 zit er alweer op. Dit wil zeggen dat de leiding hun examens 
ook achter de rug zijn en de scoutsvergaderingen terug doorgaan op 
zondagvoormiddag. 

Na al dat blokken heeft de leiding uiteraard een weekje vakantie verdiend. Zondag 2 
februari is het dus geen vergadering! Op zondag 9 februari staan ze weer paraat. 

In februari zijn de verkenners ‘CHO’ op hun feestje, verzorgen de wolven een heerlijke 
eetactie en ook de jongverkenners zullen hun evenement organiseren. 

Daarnaast verkopen de jins heerlijke verse soepen ten voordele van hun buitenlands 
kamp. Om de maand af te sluiten zal het cantjesbal van het district op onze scouts 
georganiseerd worden om alle actieve leiding te bedanken op feestelijke wijze. 

Geniet deze maand van 29 dagen zonsop- en ondergang en de palindroomdag (02-02-
2020)!

Stevige linker,













Ontbijt op bed
zondag 22 maart 2020 – geplande levering* tussen 8h00 en 9h00

Voor de prijs van 8 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 15 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



GGrrooeettjjeess  vvaann  ddee  kkwwiikkkkeennlleeiiddiinngg  GGuuppppyy,,  SSaaffii,,  
MMaammbboo,,  WWiillllmmoo,,  SSiimmii  eenn  PPooookkiiee

AAffzzeeggggeenn  bbiijj  MMaammbboo 00449977990000338811  

KKWWIIKKKKEENN  IINN  FFEEBBRRUUAARRII

De vergaderingen gaan weer door op zondag van 10-12u

22  ffeebbrruuaarrii::  GGeeeenn vveerrggaaddeerriinngg

99  ffeebbrruuaarrii::  VVaalleennttiijjnn vveerrggaaddeerriinngg

1166  ffeebbrruuaarrii::  JJaaaarrtthheemmaa vveerrggaaddeerriinngg
DDooee  kklleerreenn aaaann ddiiee  vvuuiill mmooggeenn wwoorrddeenn

2233  ffeebbrruuaarrii::  OOmmaa  –– eenn OOppaa vveerrggaaddeerriinngg
VVeerrkklleeeedd jjee  iinn  eeeenn oommaa ooff  eeeenn ooppaa

11  mmaaaarrtt::  KKllaakkkkeebbuuiissvveerrggaaddeerriinngg
NNeeeemm  eeeenn kkllaakkkkeebbuuiiss mmeeee





KABOUTERS IN FEBRUARI
02/02 GEEN VERGADERING, DE LEIDING IS OP VAKANTIE
9/02 GEZELSCHAPSSPELLETJES (BRENG  JE LEUKSTE SPELLETJE MEE )

16/02 DAUWTOCHT, VERDERE INFO VOLGT 
23/02 SPEELTUINENTOCHT
01/03 VERRASSINGSVERGADERING

LIEVE GROETJES, PITTI, ZOEMIE, PADDIE, PETU, MIFFI EN RIO

VANAF FEBRUARI ZIJN DE VERGADERINGEN TERUG OP ZONDAGOCHTEND

AFZEGGEN BIJ PADDIE 0470065974 OF RIO 0468185921 OF VIA MAIL



WWoollvveenn  iinn  jjaannuuaarrii
Avondvergaderingen op zaterdag van 18:30u tot 20:00u

Za 04/01 ➔➔ Slaapzakspelletjes (Neem je slaapzak mee!)

Za 11/01 ➔➔ Gezelschapspelen (Neem een gezelschapsspel mee!)

Za 18/01 ➔➔ Lokaal pimpen (Neem wat versiering mee!)

Za 25/01 ➔➔ Ruwe spelen (Neem je goed humeur mee ☺☺)

Zo 02/02 ➔➔ Geen vergadering (Leiding op vakantie!)

Zo 09/02 ➔➔ Knutselvergadering

Afzeggen via sms bij:
Marala 04977084734 Baloe 0472837359

Ons e-mailadres is veranderd! Voortaan mailen naar ➔➔ wolven@60ste.be

Fijne feestdagen en een fantastisch 2020!
Dikke knuffels van Akela, Baloe, Bagheraa, Marala & Tabaqui xoxoxoxoxoxox



02/02  
Geen vergadering

15/02
Eetactie
De info volgt!

09/02
Knutselvergadering
(decoratie maken voor 

onze geweldige 
eetactie)

23/02
Omgekeer
de 
vergaderin
g
(kom als
een 

dametje
verkleed)

01/03
Ladder-
competitie
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 Pio’s in februari 

Zondag    competitie vergadering 
   9/2   

Zondag     lokaal versieren  
   16/2   

Zondag      omgekeerde vergadering 
   23/2   

Zondag     techniek vergadering 
   1/3   

Afzeggen voor zaterdagavond bij 
Manu: 00448844  2288  7755  6622   



JONGGIDSEN IN FEBRUARI!!!

ZO 2/2: geen 
vergadering 
LLL

ZO 9/2: ruwe spelen 

ZO 23/2: 
mannenvergadering: 
kom verkleed!!

Afbellen op: 0491035925 
(Celine) of mailen naar: 

jonggidsen60ste@gmail.com   
Vergaderingen: 19u30-21u30

XOXO Manu, Mo, Celine, Victor, 

Bob, Damiaan en Marie 

ZO 16/2: slimste 
mens ter wereld 
vergadering! Begin 
al maar te 
oefenen!!! 

ZO 1/3: Jg soirée 
vergadering 





GIDSEN
9/02: patrouille vergadering

16/02: Modeshow voorbereiding

23/02: Modeshow voorbereiding

01/03: Modeshow voorbereiding

Afzeggen via: 

0499/72/24/11 (Nathalie)
Kom in uniform!
Vergadering: 9:00-12:00



• 9feb: opbouw CHO
• !!! 14 feb: CHO !!!
• 16 feb: afbraak CHO
• 23 feb: patrouillevergadering
• 1 maart: Paralympics 

Email:Verkenners@60ste.be
Afzeggen: Aron: 0488203774
Jasper: 0483691630




