


Liefste ouders, leden, sympathisanten van de 60ste 

Wij wensen jullie in 2021 veel betere tijden toe 
Want al die maatregels en “in uw kot blijven” zijn we nu echt wel moe. 
Wij wensen jullie een gezond jaar met bovenal veel (scouts)  plezier 
Want wat missen we alle ouderen takken en leiding hier. 
Wij wensen knotsgekke activiteiten, weekends & kampen  voor jullie kapoen of Jin 
Maar gewoon elkaar alweer terug zien elke zondag is al een begin 
Wij wensen sjorren, slapen in een tent, koken op open vuur, voor jullie of je spruit 
Gewoon alles weer als voorheen in 2021, wat kijken we daar naar uit!! 

Van jullie kapoenen

De groepsploeg 

Alexander, Sophie, Fien, Saar en Sofie 

Mortsel
1 januari 2021 





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.



02-01-2021: 

Nieuwsjaars-
vergadering

We vieren de start van het 
nieuwe jaar met leuke 

spelletjes

09-01-2021: 
Laddercompetitie

Klaar om jullie beste beentje 
voor te zetten? 

Wie staat er het hoogst op 
de ladder??

16-01-2021:

Wilde spelletjes
Vandaag halen we onze 

stoere kant boven en spelen 
we spelletjes waar we het
zeker warm van krijgen

23-01-2021: 

Lampionnentocht
Vandaag mag je een lichtje 

meenemen (liefst geen 
pillamp) en gaan we op tocht.

30-01-2021: 

Geen vergadering
De leiding geniet van het 

einde van de examens 
☺

07-02-2021:

Dieren vergadering
Vandaag spelen we als de 

beesten 

In januari zijn de 
vergaderingen op 
zaterdag avond van 
18u30 tot 20 uur. 
Warme en 
waterdichte kleren 
zijn ten alle tijden 
aangeraden! 

Afzeggen nog steeds
bij TOTO:
04 84 69 77 14

Of via mail

Wij wensen jullie
een ongelooflijk fijn, 
leerrijk en scoutsig
2021! 

Warme groetjes,

Funki, Molly, Perrie, 
Philo en Toto



Kan je een vergadering niet? 
Gelieve dan voor vrijdag af 
te zeggen bij Zazou + 32 
468 19 29 07

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

De Kwakken 
In januari

9/01: Nieuwjaarsfeestje 

16/01: Gezelschapsspelletjes  

23/01: Filmvergadering 
(kleed je warm aan)

30/01: Knutselvergadering

07/02: Quiz vergadering 



KABOUTERS IN JANUARI
02/01: verrassingvergadering

09/01: zaklampentocht 16/01: licht-in-het-donkervergadering

23/01: één tegen allen 07/02: gezelschapspelletjes buiten, 
neem je favoriete spel mee!

Gelukkig nieuwjaar!!! 
Groetjes de kabouterleiding Xxx 

Afzeggen als je niet kan bij 0468 25 06 88 (Pua)2020 2021

Avondvergaderingen van 
18u tot 19u30



JANUARI
2/01: Avondwandeling

9/01: Kampvuurvergadering

16/01: Gezelschapsspelletjes

23/01: Oma- en opavergadering (kom verkleed!!)

30/01: Schriktocht

(Afzeggen bij Copain op 0497321237)

Prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar 
van de wolvenleiding!!!



Master-mind

Ruwe-
Spelen

Kamvuur 
avond

Geen vergadering 
☹

Speeltuinen-toch

De vergaderingen zijn telkens op 
zaterdag van 18:30-20:30!!

07/02 is het terug vergadering op zondag 
van 9:30-12!!!

MIGI’S IN JANUARI 





WE MISS
YOU!!

SEE YOU
SOON! <3



Gelukkig Nieuwjaar.

Vergaderingen worden 
gecommuniceerd via whatsapp 
en mail.
Manu , Louise , Cato , Laurence , Karolien en 
Florens

0496394062 afzeggen bij Laurence (ook bij 
online vergaderingen)



Liefste gidskes,

Merry Xmas
&
a happy new year!!

We wensen jullie
o Echte scoutsvergaderingen 

en minder zoommeetings
o Goede examens
o Een modseshow die door 

mag gaan
o Geen corona
o Een bangelijk scoutskamp
o Vaak de slappe lach hebben
o Een mooie totem voor de 

2e jaars
o Een goede gezondheid

Jullie kapoentjes,

Bally, Jasmijn, Roos, Julie, 
Ilian en Inne



Happy chrimmus. Is chrismun! 
Merry crisis. Merry chrysler.

Wij wensen jullie fijne feestdagen 
Veel groetjes van de leiding xoxo

Lobke, Andreas, Robrecht, Sofie, Marie, Lien & Mo 



HAPPY NEWYEAR !!!


