


Januari 2018

Beste leden, ouders, leiding, ... 

2016 is weeral voorbij gevlogen! Het was een jaar waarin ons scoutstoneel weer 
terugkwam, we een spetterende editie van de weifeesten hadden en de oudste 
takken allemaal samen op groepskamp gingen naar Botassart. 

Bij elk nieuw jaar horen natuurlijk ook een aantal wensen. Wij wensen elk ka-
poentje nog ontelbare schattentochten, elke jonggids een spetterend actje op de 
jg-soirée en elke verkenner een driedaagse om nooit meer te vergeten! 

Tot in het nieuwe jaar! 

Stevige linker, 
de groepsploeg 
Sam, Asja, Lander en Annemarth 



Januari 2018



 

Ben jij op zoek naar een babysitter, iemand die je tuin een grondige 
kuisbeurt geeft, helpende handen op een trouwfeest, communie,… of 
gewoonweg iemand die je kan helpen? Dan kan u onze jins inhuren! 

Voor meer info mailen naar jins@60ste.be of bellen naar 0489 89 54 88 
(Sofie Van Bragt) of 04 99 35 39 31 (Annemarth De Boeck) 



RUMBLE 
IN THE JUNGLE

leden €0,01
ticket / vvk €4 / adk €5

show / 13h / 16h

JG-matinée
zondag 25 februari

Jonggidsen 60ste
Liersesteenweg 314

2640 Mortsel



2016-2017

Kwikken

Avondvergaderingen gaan door van 
18u30 – 20u30 op zaterdag.

Afzeggen via: kwikken60ste@gmail.com of via
Balloe: +324 880 796 50 of Ayo: +324 682 758 51

Zo 31 december: Geen vergadering

Za 6 januari: Driekoningen vergadering 

Za 13 januari: Gezelschapsspelletjes vergadering (neem een leuk 
gezelschapsspelletjes mee)

Za 20 januari: Ruwe spelen

Za 27 januari: Filmvergadering (neem je lievelingsfilm mee)

Zo 4 februari: Geen vergadering (leiding heeft vakantie)

Veel warme knuffels van Ayo, Balloe, 
Zazoe, Ottie en Patje

Dit is de sneeuwman 
van Patje ☺





 

4 januari: Driekoningen (kom verkleed) 13 januari: de kabouters maken de schaatsbaan 
onveilig! (verdere info volgt) 

4 febuari: geen vergadering! (de leiding gaat op reis) 27 januari: gezelschapspelletjes (neem je 
lievelingsspel mee) 

20 januari: filmvergadering (neem allemaal een 
lekker warm dekentje mee en kom in comfy 

outfit) 

Vanaf januari zijn de vergaderingen van 18:30-20:30 

Afzeggen bij: Kala (0491238453), Nova (0474040028) of op kabouters60@gmail.com 

Kabouterkusjes van Nova, Kala, Mushu, Jacky en Ziva 



WOLVEN IN JANUARI

6 Januari : Driekoningenvergadering

13 Januari : Slaapzakspelletjes 
Breng jullie slaapzak mee J

20 Januari : Casinovergadering

27 Januari : We gaan bowlen!!! (meer info volgt).

3 Februari: geen vergadering L

11 Februari : Filmvergadering

HATHI – ROCKY – BAHGEERA – BALOE - AKELA Afzeggen via SMS: +32 471 06 07 24

GELUKKIG NIEUWJAAR VAN DE WOLVENLEIDING







Jonggidsen in januari

6/01: Driekoningen, kom verkleed

13/01: jg matinée voorbereiding

20/01: bye bye terry

27/01: jg matinée voorbereiding 

3/02: geen vergadering, 
leiding heeft vakantie

XOXO Ruth, Lauren, Jolien, Elena en Stien afzeggen via mail of 0470679542







6 januari: Kampvuur 20 januari: Gezelschapsspellekes
12 januari: Schaatsen in Antwerpen (Info volgt) 27 januari: Ruwe spelen 

Afzeggen bij Eline 0497586104 
Steeds in UNIFORM+ Fiets 

Eline, Annelien, Rafael, Jules, Joon, Stef, Boaz 



6 januari: jin-jin 

6 januari jin-jin
Bob Ilian Ursula Cato Lena 
Sofia

Dikke kussen, Hannes Sofie Lander Asja Fred Annemarth

13 januari 
filmvergadering

20 januari 
old school scouts games

27 januari 
pisquiz 4 februari 

geen vergadering

Jins in januari 


