


Gegroet 60ste en vrienden 

De maand oktober is alweer voorbij en was voor iedereen een groot succes. Er werden 
originele Corona proof vergaderingen georganiseerd en zowel de jv’s, pio’s, migi’s en 
kwakken gingen op weekend. 

Maar het zijn vreemde tijden, tijden waarin we allemaal flexibel moeten zijn en opti-
maal moeten kiezen voor de gezondheid van onszelf en die van anderen.

Ondertussen zit jeugdwerking diep in code rood en dat betekent op de moment dat + 
12 jaar niet meer mag samen komen. Alle weekends en evenementen zijn afgezegd. We 
beseffen dat dit noodzakelijk is maar het raakt ons als scouts enorm hard dat ondanks 
de inspanningen we niet meer samen buiten kunnen spelen, een moment waar veel 
van jullie wekelijks naar uit kijken. Voor -12 jaar zetten we de vergaderingen ook voor 
2 weekends op stop. Zondag 22 november gaan de kwikken tot de pio’s normaal weer 
verder maar hierover zullen we nog communiceren. 

Maar niet getreurd de scouts stopt niet. Er staan online activiteiten op planning 
waarmee we proberen vanuit de hele groep nog verbonden te blijven. 
Bekijk dus zeker regelmatig onze sociale media en jullie mailbox!! 
Probeer te genieten van elke dag & zorg goed voor elkaar en jezelf. 
Jullie worden gemist 

Een stevige elleboog 

De groepsploeg

Alexander, Saar, Sophie, Fien en Sofie







RENT A JINRENT A JIN
Ben jij op zoek naar een babysitter, 
iemand die je tuin een grondige 
opknapbeurt geeft, een creatieve 
kinderanimator, helpende handen op 
een trouwfeest, communie, ... of 
gewoonweg iemand die je kan helpen? 
Dan kan u onze jins huren!

WERKLUSTIGE GROETJES!
JINS 2003

Voor meer info kan je ons contacteren:

mail: jins@60ste.be
tel.: 0474040028 (Marijke)      

 
 

 
 J I N S  2 0 0 3

Uiteraard doen wij er alles aan om het 
coronaproof te laten verlopen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://forms.gle/XNMqAVPpdtRxgAHj9 
 



8/11: speeltuinentocht

15/11: tekenwedstrijd

22/11: ontbijtvergadering

29/11: kwikken op wieltjes

5/12: Sint-vergadering

De vergaderingen van 8/11 & 15/11 zijn niet op de scouts!
Als je eens niet kan komen vergeet dan niet af te 
zeggen bij Toto: 0484697714 



De kwakken
In November 2.0

7-8/11: Speeltuinentocht 
=> Niet op de scouts

15/11: Opa & Oma 

21/11: Speculaasverkoop (verdere info volgt)

29/11: Bosspel

06/12: Sinterklaas

Groetjes,
Buzz, Akela, Zazou, Fenni, Tito, 
Tulu

De Info en Opdrachten van de 
vergaderingen die niet op de scouts 
plaatsvinden zullen in de whatsapp-
groep worden geplaats.



Kabouters in November 
31/10: Halloweenvergadering 
(zaterdagavond)

08/11: Normaal was het 
ontbijtvergadering dus verwen jezelf 
en je huisgenoten met een lekker 
ontbijtje🤤🤤 ! Stuur zeker een foto 
door via de whatsappgroep of mail !

15/11: Kleurplatenwedstrijd: maak 
een van de kleurplaten die de 
leiding heeft doorgestuurd. Stuur 
de ingekleurde versie door in de 
whatsappgroep of via mail. De 
kabouter met de mooiste 
kleurplaat krijgt een verrassing🎨🎨

21/11:  Speculaasverkoop 
(Zaterdag)

29/11: Bosspel 06/11: Speeltuinentocht

Groetjes SaÞ; Kala, Pua, Simi & Koli Xxx
Kom in uniform en afzeggen bij Pua 
(0468 25 06  88) als je niet kan komen



Zazoe,Petu,Miffi,Paddie en Copain missen jullie nu al!

NOVEMBER

Week 9/11 – 16/11: https://www.youtube.com/watch?v=5NUVD-
LA7a0&fbclid=IwAR3wJzsXkdV1mvLFN8EqZInrRTgKBUSYmyJrM-
J8tXadkfT6w6K1632HuQY
Maak deze wolf zo mooi mogelijk na en stuur het ons door!



8 november:
Herfstwandeling

15 november: 
1 tegen allen ~lockdown editie~

29 november:
Mannenvergadering
Kom verkleed!

5 December:
Sinterklaas!

22 november:
Op wieltjes, neem je eigen wieltjes mee!
(geen fiets)

Migi’s
November 2.0

Vergadering van 9u30 tot 12u
Afzeggen per sms bij 
Kasper (0472041207) of Justine (0472837359)

Xoxo Fien, Sophie, 
Kasper, Justine, 
Arnaud, Helene

NIET op de scouts, 
verdere info volgt





JONGGIDSEN

8/11 Bake-off
15/11 Quiz

Voor volgende vergaderingen, hou zeker de whats app in het oog!!

We gaan jullie missen!!! xxx



JV’S

8/11: Among us
15/11: Habo hotel
22/11: Skribblio
29/11: Trick shots
6/11: Sint vergadering

Manu , Louise , Cato , Laurence , 
Karolien en Florens
0496394062 afzeggen bij Laurence 



We will miss you

Hopelijk tot snel
Houd de whatsapp in de gaten 

XOXO



ZO 1 NOV  
PIMP UR WUFT
- kom verkleed als wuft -

ZO 8 NOV  
BRUNCH

ZA 14 NOV  
WEEKEND-DAG
- info volgt -

ZO 22 NOV  
SPECULAASVERKOOP
- meer info volgt -

ZO 29 NOV  
VETCOOL BOSSPEL

ZA 5 DEC  
SINTERPIET EN  
ROETKLAAS

NOVEMBER EDITION
2020-2021XOXO Andreas, Bobbie, Sofie, Marie, Lien, Lobke en Mo

E-mail: 
Verkenners@60ste.be 
Afzeggen:  
0470257773 (Bobbie)

We hopen jullie zo snel 
mogelijk te kunnen zien, maar 
ondertussen zullen 
vergaderingen online 
doorgaan! Alle info volgt via 
Whatsapp! Take care!



08/11: Spelletjes
Om 10:30

15/11: Kahoot

20:30-21:30

22/11: Check out 
my Crib

05/12: Maak een 
mooie tekening 
voor sinterklaas 
en zet je schoen

Ik mis mijn 
mama

28/11: Netflix
&Chill


