


Beste ouders, leden en leiding 

Wat is ondanks alles dit rare scoutsjaar voorbij gevlogen! Het lijkt wel gisteren dat we onze mini on-
line versie van de weifeesten hielden en iedereen hun leiding leerde kennen. 

Het was geen jaar als een ander. Het werd een jaar met veel veranderende regels. Bubbels van 25, dan 
even geen scouts, bubbels van 10 en dan terug met 25. Maar oef!! Ondanks de bubbels, lockdowns en 
afstandsregels zijn we erdoor gekomen. Onze lieftallige scoutswei ziet er weer bijna zoals vroeger uit 
en we zien de toekomst rooskleurig in!! 

Zo plannen we naar traditie om het nieuwe jaar goed in te zetten het eerste weekend van september 
ons opendeur weekend: De Weifeesten. Deze zullen doorgaan op 3-4-5 september 2021. Hopeli-
jk terug in het ‘oude welbekende’ jasje met quiz, avondspektakel, kampvuur, brunch, overgang,... 
Hopelijk zien we jullie daar allemaal!!

Dit jaar zit er gelukkig nog niet helemaal op. Want voor juni staan er nog heel wat fijne avondverga-
deringen op de planning. Voor sommige takken zelfs met een afsluit BBQ of brunch!! 

Verder houden we met heel de groep deze maand een sokkenverkoop. Waarbij je de enige echte 
‘60ste sokken’ kan kopen. Naast dat ze super cool zijn, sponsor je er de kampen van alle takken mee. 
Zeker kopen dat ze nog meekunnen op kamp. Ook de jins kan je deze maand sponseren voor hun 
buitenlands kamp door een heerlijke Aperobox te bestellen!

Voor alle leden moet het hoogtepunt van het jaar eigenlijk  nog komen: de kampen!! Zo organiser-
en de kwakken een circus, houden de kabouters een heuse Safari, komen we de pio’s misschien wel 
tegen in de toekomst, vieren de jonggidsen alle feestdagen en reizen de verkenners helemaal naar de 
Schotse hooglanden... 

We wensen onze oudste leden en leiding een succesvolle examenperiode tegemoet, waarna we alle-
maal kunnen genieten van een super tof kamp en een zalige zomervakantie! 

Tot volgend jaar! 
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.







KKwwiikkkkeenn  iinn  jjuunnii::

vveerrggaaddeerriinnggeenn  oopp  zzaatteerrddaagg  aavvoonndd  vvaann  1188uu3300  ttoott  2200  uuuurr..  
AAffzzeeggggeenn  nnoogg  sstteeeeddss  bbiijj  TToottoo  ooff  vviiaa  oonnzzee  mmaaiill..

ZZoonnnniiggee  ggrrooeettjjeess  vvaann  ddee  kkwwiikkkkeennlleeiiddiinngg!!  

zzaatteerrddaagg  55  jjuunnii
Avondwandeling

zzaatteerrddaagg  1122  jjuunnii
Perrie is jarig :D 

zzaatteerrddaagg  1199  jjuunnii
Klakkenbuis

zzaatteerrddaagg  2266  jjuunnii
Afscheidsfeest 

VVrraaggeenn  oovveerr kkaammpp:: ssttuuuurr ggeerruusstt
eeeenn mmaaiillttjjee!!  

BBeettaalleenn  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  
((vvoooorr  3300  jjuunnii))



Vergaderingen zijn nog steeds op zaterdag van 18u30 to 20u.

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

Kwakken in juni
13/06: kringspelletjes

19/06: sportvergadering

26/06: afscheidsvergadering ☹



KABOUTERS IN JUNI

AVONDVERGADERINGEN ZIJN VAN 18u30 tot 20u

Kom in uniform en afzeggen als je niet kan bij Pua (0468 25 06 88)
😘😘😘😘 Zonnige groetjes van de kabouterleiding😘😘😘😘

05/06: verfspelletjes 
(doe kleren aan die vuil 
mogen worden)

12/06: 
kringspelletjes

19/06: 
legervergadering

27/06: brunch 
(zondag van 10u 
tot 12u )



WOLVEN JUNI

05/06: Knutselvergadering

12/06: Levende stratego

19/06: Ruwe spelen

26/06: BBQ (iedereen neemt zijn eigen 
vleesje en 2€ mee)

Zonnige en blokkende groetjes van 
jullie allerliefste Wolvenleiding!!!



Migi’s
Juni

Zaterdag vergadering van 
18u30-20u30

Afzeggen vóór vrijdagavond per sms bij 
Kasper (0472041207) of Justine (0472837359)

Z a t e r d a g 0 5 / 0 6 H ig h lan dg ames

Z a t e r d a g 1 2 / 0 6 Water s pe l le t jes

Z a t e r d a g 1 9 / 0 6 Vet t ig e  Swa

Z o n d a g 2 7 / 0 6 Brun c h
( i n f o  v o l g t )





JJoonngg--ggiiddsseenn  JJuunnii
05/06 Blote voetenpad

19/06 
Beroepenvergadering

12/06 Pimp your shirt-
vergadering 27/06 Brunch



JUNI JV'S 

L O U I S E ,  L A U R E N C E ,  M A N U ,  C A T O ,
K A R O L I E N  E N  F L O R E N S  

Afmelden bij Laurence: 0496394062

5  J U N I
ijsje

1 2  J U N I
Vettige swa

1 9  J U N I
Klakkenbuis 

2 6  J U N I
BBQ



Za 5/6: ruwe spelen
Za 12/6: curryworstvergadering 
Za 19/6: wie of wat ben ik?
Za 26/6: BBQ, neem je eigen vleesje en 
€3 mee

Gidsen in juni

Afzeggen bij Ilian: 0494 19 44 12 - vergadering van 19u30 tot 21u30



JUNI 2021

E-mail:
Verkenners@60ste.be
Afzeggen voor vrijdag-
avond:
0470257773 (Bobbie)XOXO Sofie, Dre, Lien, Lobke, Marie, Bobbie en Mo

za 05/06: Verwen-
vergadering 
#howgirlsdoit 
za 12/06: Casino game 
night 
za 19/06: Ruwe spelen 
za 26/06: Afsluit BBQ!! 

*Avondvergaderingen zijn van 19u30-21u30



JINS JUNI


