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Dag iedereen! 

Zonnige dagen, rustige straten, en meer tijd voor elkaar. Dat is wel fijn, maar, jammer 
genoeg komt dit alles door iets naar. 

Een klein virusje kruipt en sluipt in het rond 
Dus bedek bij het hoesten zeker je mond! 

Hierdoor is het ook geen scouts in april,  want‘Blijf in uw kot’ is wat Maggie ons erin 
drilt.

Al geluk wordt dit wat opgevangen, door elke dag naar de challenges op instagram te 
verlangen!

Probeer te genieten van elke dag, op een veilige manier, en een glimlach!

We houden jullie zeker op de hoogte van de verdere plannen via mail! Toch nog twijfels 
of onzekerheden? Dan kan je altijd naar ons (groepsploeg) of je eigen tak eens sturen!

Een afstand zwaaitje 

De G<—1,5m—>P







KKWWIIKKKKEENN  IINN  AAPPRRIILL
Liefste kwikjes

Wat een rare tijd is dit. We missen
jullie enorm en kijken er al hard naar
uit om terug samen te vergaderen op
zondag. In de tussentijd hopen we
dat jullie genieten van wat leuke
spelletjes met de familie en af en toe
een frisse neus op te halen. Elke dag
wordt er een challenge geplaatst op
de Instagram pagina van de scouts
“Scouts 60ste Sint – Jozef” die jullie
kunnen uitvoeren. Voor diegenen die
geen Instagram hebben zullen wij de
leukste opdrachtjes van de voorbije
week posten in de WhatsApp groep,
dit telkens op zondag. Zo kan
iedereen deze alsnog uitvoeren! Het
resultaat van de opdrachtjes mogen
jullie posten in de WhatsApp groep.
Nog een goede gezondheid gewenst
en tot snel!

Liefs de kwikkenleiding!
P.S. Voor diegenen die al niet kunnen
wachten, print de kleurplaat af en
kleuren maar!







WWoollvveenn  hheebbbbeenn && hhoouuddeenn  mmooeedd!!!!!!  ☺☺☺☺☺☺

TTiipp::  CChhiinneeeess  ggeelldd  ==  YYEENN EEllkkee  ddaagg  oomm  1155uu  eeeenn  nniieeuuwwee  cchhaalllleennggee oopp  
ddee  iinnssttaaggrraammppaaggiinnaa  vvaann  ddee  ssccoouuttss!!!!!!
@@ssccoouuttss6600sstteessiinnttjjoozzeeff

++  AAkkeellaa,,  BBaallooee,,  BBaagghheeeerraa,,  MMaarraallaa &&  TTaabbaaqquuii



Migi’s 
 

 ZOEK DE 15 SCOUTSWOORDJES ! 

 

 

 

 

(@nietnulaura) 



 
 
 
 
 

PIO’s in april 

Veel tekenplezier! 
We missen jullie 
Xxx de leiding 



JONGGIDSEN IN APRIL!
Zo 5/4: Bake off vergadering! Maak de mooiste cake, taart, cupcakes,…

Zo 12/4: Vrolijk Pasen!! Trek een orginele foto met je gevonden paaseieren!

Zo 19/4: de enige echte “tiktok regenade challenge” --> om ter beste tiktokfilmpje !!!

Zo 26/4: Leer het Belgisch volkslied en film jezelf als je het op een orginele manier voorbrengt

Zo 3/5: Sportvergadering à film je coolste trucje (jongeleren, turnen, yoga-poses,tennis…)

à Maak van alles een filmje/foto en stuur door in de jonggidsen whatsapp/snapchat en word jonggids van de week!!!!!
à Leiding doet ook mee!!! 

XOXO DIKKE LUCHTKNUFFELS VOOR JULLIE!!! HOPELIJK TOT ZEEEEEER SNEL 



Stuur een berichtje met je 

naam naar Sofie 

(0472 98 47 47) om in de 

JV-whatsappgroep te 

komen en stay tuned voor 

de wekelijkse uitdaging!

We missen jullie! Hopelijk tot snel xxx 





M A G A Z I N E

Kamping Kitch
ZO 5 APR

EHBV
Zo 12 APR

Patrouille-
vergadering

Zo 19 APR

Goede doel 
vergadering

Zo 26 APR

Info over de online 
vergaderingen gebeurt via insta!

STAY INSIDE, STAY SAFE, STAY HEALTHY




