


Februari 2018

Beste ouders, leden en sympathisanten

Hopelijk is iedereen bekomen van de feestdagen? Op zondag 4 februari is het geen 
vergadering omdat jullie leiding vakantie heeft na al het studeren. Erna is ieder-
een weer welkom op zondag ochtend. 16 februari kan je iets komen drinken bij de 
Migi’s. 

18 februari verkopen de Jins soep voor hun kamp. En op zondag 25 februari kan 
je genieten van rumble in the jungle van de jonggidsen. Het belooft dus weer een 
plezierige maand te worden.

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



 
Ontbijt op bed 

zondag 11 maart 2018 
 

Voor de prijs van 7 euro krijgt u een aan huis geleverd ontbijt met pistoletjes, 
koffiekoek, kaas, hesp, confituur, speculaas, yoghurt, stuk fruit, hardgekookt 

eitje, chocomelk en fruitsap! 
 

Bestel vóór 1 maart via het bestelformulier op de website 
http://www.60ste.be/ontbijtopbed 

 
Het oudercomité zorgt op deze manier voor financiële ondersteuning van de 

scouts. Jullie zijn erg bedankt! 
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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

 

04/02: Geen vergadering 

11/02: Klakkenbuis vergadering 

(Neem een PVC buis en 
pijltjes/propjes mee) 

18/02: Knutsel vergadering 

25/02: Bosspel 

Kwikken Februari 

4/03: Mama en Papa vergadering 

De kwikken mogen hun mama en papa 
meebrengen 

Afzeggen via: kwikken60ste@gmail.com  

of via Balloe: +324 880 796 50 of Ayo: +324 682 758 51 



voor meer info
vraag bij kwakkenleiding



 

4/2 geen vergadering 
(De leiding gaat op reis) 
 
11/2 Valentijn <3 
vandaag gaan we extra 
lief zijn voor elkaar! 
 

18/2 seuten vergadering 
(kom verkleed!) 
 
25/2 JG matinée  
(meer info volgt) Afbellen bij: 

Kala: 0491238453 

Nova: 0474040028 

Kabouters  
in Februari 



WOLVEN IN	FEBRUARI
4/2	geen vergadering	L
11/2 Filmvergadering
18/2 Vergadering	op	wieltjes
25/2	JG	- Matinée
3/3 Modeshow	(meer	
info	volgt	via	mail)

AFZEGGEN VIA	SMS	OF	MAIL:	+32	471	06	07	24

BAGHEERA

AKELA

ROCKY

BALOE

HATHI



Migi's
4/02: geen vergadering 11/02: anti valentijn vergadering <3

18/02: vriendjes/vriendinnetjes vergadering 25/02: JG-matinée uur -->12:30 + 4euro
neem allemaal je beste vriend of vriendin maar
mee!!!

4/03: slaapzak spelletjes, neem dus een slaapzak mee!

Veel groetjes en liefde in deze maand van de leiding xoxo Nathalie, Charline, Louis, Karolien, Paulien en Jef xxx
Afbellen: 0488706969 of migis60ste@gmail.com
(veel plezier 14/02 ;) )



4 /02 geen vergadering wegens lesvrije

11/02 anti-valentijns vergadering  

18/02 pisquiz 

25/02 bosspel kom met de fies 

04/03 cluedo 

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



Jonggidsen	  februari

18	  februari:	  jg matinée
voorbereiding

4	  februari:	  geen	  vergadering,	  
leiding	  op	  vakantie

11	  februari:	  jg matinée
voorbereiding

25	  februari:	  jg matinée!!!!!
Nodig	  al	  je	  vrienden	  en	  familie	  uit

Zaterdag	  3	  maart	  15.45:	  	  
modeshow	  gidsen	  +	  	  5	  euro	  
meenemen

XOXO	  Ruth,	  Elena,	  Jolien,	  Lauren	  en	  Stien

Afzeggen	  via	  mail	  
of	  0470679542	  



kan je niet komen: afzeggen bij Sofie:+32 493 71 01 58
        Elise:+32 496 72 44 85

!!!10/03: eetactie: neem al je vrienden en familie mee!!!

25/02: Jv matinée: meer info via mail
3/03: actie -reactie:info via mail

JV’s in februari
4/02: geen vergadering
11/02 oldies  but goldies
18/02: Bosspel



 

 

 

GIDSEN IN FEBRUARI 

ROSALIE  ELIAS JENS  CHARISSA CELINE  JAN WILLEM  INA 

4 FEB: GEEN 
VERGADERING 

11 FEB: 
MODESHOW 
VERGADERING 

18 FEB: 
MODESHOW 
VERGADERING 

25 FEB: MODESHOW 
VERGADERING 

(+ jg-matinée: meer 
info volgt) 

 






