


Oktober 2017

Beste scoutsers,

September is weeral voorbij gevlogen! Het eerste weekend van oktober is het geen 
vergadering want de leiding gaat allemaal samen op weekend om elkaar wat beter 
te leren kennen! De week erna is het weer vergadering zoals gewoonlijk. 

De eerste togen van het jaar staan deze maand voor de deur en ook vieren de jins 
van ‘92 op 28 oktober dat ze dit jaar 25 jaar zijn geworden!

Een stevig linker,
De groepsploeg
Sam, Asja, Lander en Annemarth



 

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) 



2016-2017

1 oktober: leidingsweekend: geen vergadering 
8 oktober: sportvergadering
15 oktober: schattentocht
20-21-22 oktober: weekend 
29 oktober: halloween (doe je favoriete 
griezelkostuum aan) 
4 november: speculaasverkoop
12 november: ontbijtvergadering (neem een 
bordje en een kindermesje mee)

De vergaderingen zijn steeds op zondag 
van 10u-12u tenzij anders vermeld.  

Afzeggen kan via 
Mail: kwikken60ste@gmail.com 
Gsm-nummers:  
Alexander (Balloe): +324 880 796 50 
Amber (Ayo): +324 682 758 51

Ayo
Balloe

Ottie
Zazoe

Patje

KWIKKEN



KWAKKEN

01/10:  Geen vergadering, leiding is op  
weekend!

08/10: Trek je sportkleren maar aan, want het is 
sportvergadering!

13,14,15/10:Wij gaan op Circusweekend!
22/10: Kan jij ons helpen zoeken met het vinden 

van de schat?
04/11: Speculaasverkoop



	
1	oktober:	leidingeekend	à	geen	vergadering	

8	oktober:	ontbijtvergadering	

15	oktober:	lokaal	versieren	
	

20-22	oktober:	WEEKEND	
(verdere	info	volgt	

Zaterdag	28	oktober:	Halloween	 Zaterdag	4	november:	speculaasverkoop	

Afbellen	via:	
• Kala:	0491238453	

Of	
• Nova:	0474040028	

Kabouters	In	oktober	



WOLVEN	IN	OKTOBER

BagheeraAkela Rocky Baloe Hathi

AFZEGGEN	VIA	SMS:	+32	471	06	07	24



MIGI’S 
8/10: Vandaag nemen jullie het op tegen  
 de leiding! Het is namelijk 1 tegen allen! 

 

                                      15/10: Breng al jullie kookkunsten mee                     
voor het grote Bake off spel! 

 

20, 21, 22/10: Tijd voor ons weeeekeend!! 
mail volgt nog met al de nodige informatie. 

 

ZATERDAG 28/10: hallooweeeeen…. 
Kom zeker en vast verkleed! 

 

ZATERDAG 4/11: We gaan de straat op  
om lekkere speculaas te verkopen. 
Speculaasverkoop!  

 

Afzeggen: 0488706969 of Migis60ste@gmail.com 
Groetjes van de Migi leiding ! XOXO 
Nathalie, Charline, Paulien, Karolien, Louis en Jef 

 



1/10 leidingweekend:
Geen vergadering 

8/10 techniek vergadering 

13-15/10 weekend: info volgt 
nog.

22/10 halloween 

29/10 
Klakkebuisvergadering. kom 
met de fiets. 

6/11 speculaas 
verkoop.kom met de 
fiets. 

leiding:Jasper, jill,aron,tom,saar en joeri 
Afzeggen op: pios60ste@gmail.com of 0491026678 (joeri) – 0487206320(saar)



JONGGIDSEN	  IN	  OKTOBER	  
	  

	  
8	  okt	  //	  Pimp	  my	  crib	  
-‐   neem	  allemaal	  een	  fotokader	  mee	  

	  
15	  okt	  //	  Mission	  impossible	  

	  
20-‐21-‐22	  okt	  //	  Nonnenweekend	  !!	  
-‐   zie	  brief	  voor	  info	  

	  
28  kt	  //	  neewollah	  vergadering	  

zaterdagavond	  van	  19h30-‐21h30	  -‐kom	  verkleed!	  
	  

4	  nov	  //	  Speculaasverkoop	  
	  
	  
Afzeggen	  bij	  Ruth	  (0470/67.95.42)	  of	  via	  mail	  
Vergaderingen	  zijn	  van	  9h-‐12h	  in	  uniform!	  
xoxo	  Stien,	  Elena,	  Jolien,	  Ruth	  en	  Lauren	  



za 28 Okt
Halloween-
vergadering 
(19u30-21u30)

8 Okt
Bosspel n-



 
GIDSEN IN OKTOBER 

ZON 1/10: Geen vergadering. 
Jullie leiding is op weekend. 

ZON 8/10: Vergaderingopwieltjes. 
Neem iets mee op wieltjes (fiets is 
#notcool) 
 

ZON  15/10: LIT BOSSPEL. 

20 – 21 – 22/10: Weekend!! 
Meer info volgt. 

ZAT 28/10: Halloweenvergadering. 
19u30 tot 21u30 

 

ZAT 4/11: Speculaasverkoop. 
Meer info volgt. 

XOXO Jan-Willem – Celine – Jens – Charissa – Rosalie – Elias – Ina  

Kom steeds met de 
fiets EN in uniform!!!! 

Afzeggen via mail of 
0495 84 55 60 

 



Afzeggen via 
Vk60ste@gmail.com 
0497586104 (Eline)  0493080250 (Rafaël) 
Steeds in UNIFORM+ Fiets  
Eline, Annelien, Rafael, Jules, Joon, Stef, Boaz  
 

1 oktober 
Geen vergadering   
8 oktober  
Klakkenbuis- vergadering 

13 – 15 oktober  
VK-weekend!  
Info volgt 
22 oktober  
Ruwe spelen  

29 oktober  
Ontbijtvergadering 
  4 november  
Speculaas verkoop 




