


Beste scoutsvrienden 

April gaat meteen feestelijk van start. Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen!! Het is 
daarom op zondag 4 april geen vergadering. 

Tijdens de paasvakantie gaan de vergaderingen gewoon verder in bubbels van 10. Ver-
geet je dus zeker niet in te schrijven!! 

Zijn door de eerste zonnestralen jullie groene vingers beginnen kriebelen?? Twijfel dan 
niet om een zakje bloembollen te kopen. Maak er een activiteit van om deze tijdens de 
vakantie te planten. Zo heb je in de zomer een tuin/terras/ pot vol prachtige bloemen. 
En niet te vergeten: zo steun je al onze kampen!! 

Tegen het einde van april beginnen onze kampkriebels gewoonlijk al wat te komen. Op 
8 mei is het kampinfo. Zet deze datum dus al zeker in jullie agenda. Zo kan het dromen 
van een heerlijk zorgeloos scoutskamp alweer beginnen. 

Geniet van de zon en de paasvakantie & stay safe!!

Stevige linker
De groepsploeg
Alexander, Sophie, Fien, Saar 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.



11/04 paasvergadering

18/04 het grote vlaggenroof spel

25/04 jinstage (info volgt)

02/05 jinstage (info volgt)

Kwikken in april

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

Tot snel xxx

Groetjes Philo, Perrie, Toto, Molly, Funki



KWAKKEN IN APRIL

11/04: Paasvergadering

18/04: Recordvergadering

25/04: Legervergadering

02/05: Lokaal versieren

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



KKAABBOOUUTTEERRSS  IINN  AAPPRRIILL

04/04: geen vergadering

11/04: knutselvergadering

18/04: recordvergadering

25/04: quiz

02/05: bosspel

Kusjes van de kabouterleiding XXXXX

De vergadering is van 10u-12u. Kom in uniform en 
afzeggen bij Pua0468 25 06 88 als je niet kan!



WOLVEN APRIL

-11/4 Beroepen vergadering
-18/4 Pyamaveragdering ( kom in pyjama en neem je slaapzak mee!!!)
-25/4 Spelbos vergadering
-2/5 Omgekeerde vergadering-vergadering

Zalig Pasen en uiteraard een zeer fijne vakantie toegewenst xx 
Zazoe, Paddie, Miffi, Copain & Petu.

Afzeggen bij Copain op het nummer 0497321237.



Meer info bij de Pio 
leiding



25 apr i l :
Bos s pe l

2  mei :
Omavergader ing
( K o m  v e r k l e e d ! )

Migi’s
April

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

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

4  apr i l :
GEEN Verg ader ing  

1 1  apr i l :
Marg ina le  Vergader ing
( K o m  v e r k l e e d ! )

1 8  apr i l :
L okaa l  Ver s ie ren !



JJoonnggggiiddsseenn AApprriill
04/04 Geen vergadering, Vrolijk Pasen!!

11/04 Pannenkoekenvergadering
18/04 Online vergadering

25/04 Kubb Toernooi
01/05 (zaterdag) Kampvuur

Meer info in de WhatssApp



Meer info bij de 
Jongverkenner leiding



Gidsen april



11/04: Jachtseizoen 
geopend

17/04: filmvergadering
(zaterdag!)

25/04: De mol VK edition

2/05 Bake off

VK
April edition

INSCHRIJVEN=KOMEN

Afzeggen bij Bobbie: 
0470257773 (ten laatste 
vrijdagavond)

Kusj Sofie, Mo, Bobbie, Dre, Lien, Lobke



Jins maart

• 11/04: Vergadering op wieltjes, Fiets telt niet!!!

• 17/04: Kamvuur

• 25/04-02/05: omgekeerde vergadering


