


Liefste leden, liefste ouders

De eerste maand van 2021 zit er alweer op. De leiding is allemaal klaar met de examens 
en dat betekent dat de scouts vanaf nu weer doorgaat op zondagochtend. 

In het begin van de maand kregen we goed nieuws en wat slechter nieuws. 
Het goede nieuws: ook onze leden ouder dan 12 jaar mogen weer naar de scouts!! Want 
we hebben de jonggidsen tot jins al sinds begin november moeten missen. 
Maar het slechte nieuws is dat iedereen slechts 1 hobby mag uitvoeren en dat dus kin-
deren met meer dan 1 hobby moeten  kiezen wat ze doen. Verder mag elke takbubbel 
maar met 10 leden samenkomen. 

Maar niet getreurd: onze leiding is ondertussen de veranderende maatregelen al ge-
woon en maken we er sowieso het beste van!! 
De eerste vergadering van februari was dankzij de sneeuwpret alvast al een groot suc-
ces. 
Om in deze koude dagen op te warmen kan je van de jins lekkere soep bestellen want 
zij houden op 14 februari hun soepverkoop. 

Een stevige linker 
Sophie, Fien, Saar, Alexander 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.



14/02 valentijnvergadering

21/02 jongens-meisjes vergadering
Kom verkleed!

28/02 gezelschapspelletjes

07/03 dauwtrip
Meer info volgt!

Afzeggen bij toto:
04/84/69/77/14

Groetjes toto, perrie, filo, molly & funki

Kwikken februari



KWAKKEN
In februari

1144//0022::  VVaalleennttiijjnn  vveerrggaaddeerriinngg

2211//0022::  LLaaddddeerrccoommppeettiittiiee  &&  ffiillmmvveerrggaaddeerriinngg  

2288//0022::  TTuulluu’’ss  vveerrjjaaaarrddaagg  vveerrggaaddeerriinngg

0077//0033::  FFiillmm  vveerrggaaddeerriinngg  &&  LLaaddddeerrccoommppeettiittiiee

Info van de groepjes worden op whatsapp gezet.
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



KKAABBOOUUTTEERRSS  
IINN  FFEEBBRRUUAARRII

Vergaderingen zijn zondag van 10u-12u

Kom in uniform en afzeggen VOOR vrijdagavond 
als je niet kan bij 0468 25 06 88 (Pua)

à 14/02: 
Verwenvergadering

à 21/02:
Vergadering op wieltjes (neem iets op wieltjes mee)

à 28/02:
Schattentocht 

à 07/02:
Gezelschapspelletjes buiten (neem je eigen spelletje mee) 

à 07/03: 
Pannenkoekenvergadering (neem €1 mee)

😘😘 Groetjes van de kabouterleiding 😘😘



ZZoonnddaagg  3311  jjaannuuaarrii  
GEEN vergadering 

ZZoonnddaagg  77  ffeebbrruuaarrii
Schattenjacht

ZZoonnddaagg  1144  ffeebbrruuaarrii
Fortnite vergadering

ZZoonnddaagg  2211  ffeebbrruuaarrii
Ontbijtvergadering 

(jullie eten ontbijt op de scouts, kom 
dus met groooote honger naar de 

vergadering!)

ZZoonnddaagg  2288  ffeebbrruuaarrii
GEEN vergadering

ZZoonnddaagg  77  mmaaaarrtt
Levende CluedoDDiikkkkee  ssmmaakkkkeerrddss,,  

PPeettuu,,  CCooppaaiinn,,  ZZaazzoouu,,  MMiiffffii eenn  PPaaddddiiee

Afzeggen bij Copain 0497 32 12 37 of via wolven@60ste.be



28 februari:
Verrassing!!

Migi’s
Februari

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

xoxo Fien, Sophie, Kasper, 
Justine, Arnaud, Helene

14 februari:
Valentijn

21 februari:
Just Dance

7 maart:
Techniekvergadering





JJoonnggggiiddsseenn FFeebbrruuaarrii

0077//0022    SSppeelllleettjjeessmmiixx  &&  ssnneeeeuuwwpprreett

1144//0022    DDaauuwwttoocchhtt

2211//0022    VVeerrggaaddeerriinngg  oopp  wwiieellttjjeess

2288//0022    GGeezzeellsscchhaappssppeelllleettjjeess  
vveerrggaaddeerriinngg0077//0033  CCrreeaa  ((kknnuuttsseell))--vveerrggaaddeerriinngg

MMaaiill::  jjoonnggggiiddsseenn@@6600ssttee..bbee
IInnffoo  oovveerr  wwaaaarr  wwee  aaffsspprreekkeenn  vviiaa  WWhhaattssAApppp



JV
14/02 man-vrouw vergadering
21/02 Wieltjes vergadering
28/02 Quiz
7/03 record vergadering

Manu , Louise , Cato , Laurence , Karolien en 
Florens
0496394062 afzeggen bij Laurence 
LEES DE MAIL GOED VAN WAAR JE MOET ZIJN



Za 13/2 of zo 14/2: kampvuur of dauwtocht*
Za 20/2 of zo 21/2: kampvuur of dauwtocht*
Zo 28/2: estafette
Zo 7/3: kaarsen vergadering

*groepen wisselen van activiteit de 2e week

We communiceren via whatsapp wie wanneer 
en op welk uur verwacht wordt op de 
vergadering

llian

Julie

Bally

Inne

Jasmijn
Roos

Terug van weggeweest

BREAKING NEWS



14/2: Valentijnvergadering

21/2: Sportvergadering

28/2: Dauwtocht (warme choco included)

7/3: Pimp ur wuft 3.0

Snowy groetjes
Mo, Sofie, Andreas, Bobbie, Lien, Marie en Lobke 

Op voorhand aangeven dat je komt = KOMEN
Anders: afzeggen bij Bobbie 0470257773 
Ten laatste vrijdagavond!!!



13-14/02: Soepverkoop

21/02: Speeltuinentocht

28/02: uitbeelderke


