


Dag beste leden, ouders, liefhebbers van de 60ste 
Met wat prachtige zonnestralen komt de maand maart binnenrollen. 

Vorige maand hebben we weer met iedereen kunnen genieten van zondag vergade-
ringen. Desondanks de bubbels van 10 zag onze befaamde scoutswei er weer heel wat 
levendiger uit. En kreeg iedereen, van kwik tot jin weer een op en top scouts gevoel! Zo 
genoten we met zijn alle van sneeuw, ijs maar ook van heel wat zon. 

Onze leiding sloot februari af met een Corona proof teambuilding zodat zij elkaar, in 
beperkte groepjes, ook nog eens konden terug zien. Na ondertussen een jaar zonder 
activiteiten was dit zeer welkom voor hen. 

In maart zien de vergaderingen er momenteel nog hetzelfde uit. Inschrijven is verplicht.  
Iedereen mag nog steeds maar 1 hobby uitoefenen. En we hebben vergadering in bub-
bels van 10. 

Op 1 maart was het complimenten dag. Dit is niet onopgemerkt aan ons voorbijgegaan. 
We willen graag onze leiding, werkgroepen en oudercomité enorm complimenteren 
voor het harde werk. En natuurlijk al onze leden want jullie zijn werkelijk fantastisch!!! 

Stevige linker 
De Groepsploeg 
Saar, Sophie, Alexander, 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.



Kwikken maart

Afzeggen bij toto: 04 84 69 77 14

Groetjes
Molly, toto, filo,
perrie, funki

07/03 dauwtrip
7-9 uur 14/03 legervergadering

Kom verkleed!

21/03 Toto is jarig - vergadering

28/02 ganzenbord vergadering

04/04 Vrolijk pasen, geen vergadering!



KWAKKEN IN MAART

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, Zazou, Fenni, Tito, Tulu

14/03: gezelschapspelletjes (neem zelf je favoriete spel mee)

21/03: omgekeerde vergadering (jongens verkleden zich 
als meisjes en omgekeerd)

28/03: het grote coronaspel

04/04: geen vergadering



KABOUTERS IN MAART
7/3 Pannenkoekenvergadering, neem €1 
mee!

14/3 Klakkenbuisvergadering, neem 
een klakkenbuis mee! 

21/3 Lokaal versieren 

28/3 Filmvergadering

Afzeggen bij Pua: 0468 250688
Vergadering op zondag van 10u tot 12u
Kom in uniform!

4/4 Geen vergadering



MAART
07/03: Paravergadering (kom 
verkleed!!)

14/03: Vergadering op wieltjes

21/03: Recordveradering

28:04: Marginalen vergadering (kom opnieuw 
verkleed!!)

04/04: GEEN VERGADERING



28 maar t :
QQ uu ii zz

4  apr i l :
GEEN verg ader ing  

Migi’s
Maart

Vergadering van 10u tot 12u
Afzeggen vóór vrijdagavond per sms bij 
Kasper (0472041207) of Justine (0472837359)

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

7  maar t :
Tec h n iek verg ader ing

1 4 maar t :
D auwtoc ht

21  maar t :
Recordvergader ing





14 maart:

Sportvergadering

(Doe sportieve kledij aan
)

21 maart:
Ganzenbord

28 maart:
Verwenvergadering

4 april:GEEN vergadering!Vrolijk Pasen!

Verdere info volgt altijd via Whatsapp!
Als je last minute toch niet kan komen, zeg dan af bij Charlotte: 0479327512

X de JG-leiding



JV
7 Maart Snapchat Vergadering
14 Maart Dauwtocht
21 Maart Speurtocht
28 Maart Toernooi vergadering
4 April geen vergadering

Manu , Louise , Cato , Laurence , Karolien en 
Florens
0496394062 afzeggen bij Laurence (ook bij 
online vergaderingen)



zaterdag 6/3: 🕯🕯🕯🕯🕯🕯
zondag 14/3: ❤❤❤
zaterdag 20/3 : 🎬🎬🎬🎬🎬🎬
zondag 28/3: 🌳🌳🌳🌳🌳🌳
zondag 4/4: 🐣🐣🐣🐣🐣🐣 (geen vergadering)

GIDSEN MAART

👄👄💋💋👅👅
de leiding



ZO 7/03 pimp ur wuft 
3.0 #finally 

ZA 13/03 kampvuur  
(groep 1)
ZO 14/03 brunch-
vergadering (groep 2)

ZA 20/03 kampvuur 
(groep 2)
ZO 21/03 brunch-
vergadering (groep 1) 

ZO 28/03 estafette   
        enzo

ZO 4/04 geen 
     vergadering! 

INSCHRIJVEN = KOMEN 

Anders: afzeggen bij Bobbie 
+32470257773  
Ten laatste vrijdagavond!

XOXO Lobke, Lien, Marie, Sofie, Andreas, Bobbie en Mo

MAART EDITION 
2020-2021



06/03: Fruitvergadering

13/03: Op z’n hondjes

21/03: Vergadering op wieltjes, Fiets telt niet!!!

28/03:Birthday party

05/04: geen vergadering 


