


April 2018

Beste scoutsvrienden,

April gaat meteen feestelijk van start, wij wensen iedereen een vrolijk Pasen. 
Het is daarom op 1 april geen vergadering (en dat is geen mopje).

Er staat veel op de agenda deze maand. Op 8 april nemen we met allemaal de 
scouts onder handen voor een echte lente schoonmaak. 
Op 14 april zorgen de Jins voor een Belgische avond. 20-22 april gaan we 
allemaal samen op circus weekend. 29 april zetten we samen ons beste beentje 
voor voor het goede doel
En om feestelijk af te sluiten geven de Jins op 30 april nog een feestje.
Een drukke maand april dus !

Een stevige 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) 



Wijnverkoop Oudercomité 60ste St Jozef
Ja hij is er weer! De traditionele wijnverkoop van het Oudercomité van de 60ste.
Zoals gewoonlijk worden de flessen in Mortsel, Boechout, Hove en Edegem geleverd bij u thuis aan 
de deur op zondag 27 mei tussen 10u en 12u.
Woont u in een andere gemeente dan kan u de flessen afhalen op zondag 27 mei om 12 uur na de 
scoutsvergadering.

Aarzel niet om je keuze te maken uit onderstaande wijnen en te bestellen! 

Proeven tijdens kampinfo op zaterdag 5 mei
Bestellen kan op de kampinfo-avond van 5 mei of via e-mail wijnverkoop60ste@hotmail.be tot 20 mei. 
Proeven kan op zaterdag 5 mei tijdens de kampinfo, zondag 20 mei na de scoutsvergadering, …. 
Indien je twijfelt welke wijn je zou nemen, kom dan zeker even langs!

Naam Prijs

Rood : Vinho Regional Terras do Dão Irreverente Tinto 6 € / fles

Rood : Al mansa do. Castillo de Almansa Reserva 7,5 € / fles

Rood : Montepulciano d’Abruzzo doc Carletti 9 € / fles

Wit : Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Collezione Belpoggio Colonnara 6,5 € / fles

Wit : Cotaux de Narbonne I.G.P. Blanc Domaine Lalaurie "Cuvée d'Alliance" 7 € / fles

Rosé : Vin de pays des Cotes de Gascogne Producteurs de Plaimont Grand Héron 6 € / fles

Met de opbrengst kan het oudercomité het onderhoud, verwarming en waterverbruik van de 
lokalen betalen.



Groepsweekend 
Circus 

Wanneer? 

Vervoer? 

Waar? 

Inschrijven? 

Meenemen? 

Tot Dan!! 



KWIKKEN

Zondag 1 april: geen 
vergadering, het is Pasen

Zondag 8 april: lenteschoonmaak

Zondag 15 april: 
beroepvergadering, kom 
verkleed als je droomberoep

20-22 april: groepsweekend

Zondag 29 april: 
goededoel vergadering

Zaterdag 5 mei: kampinfo
Afzeggen via: 
kwikken60ste@gmail.com of 
via Balloe: +324 880 796 50 
of Ayo: +324 682 758 51









MMIGI’S
1/04: geen vergadering                                                    8/04: lenteschoonmaak

15/04: wieltjesvergadering                                              20-22/04: groepsweekend!!! Zie mail 
voor meer informatie     

28/04: goede doelvergadering                                        5/05: kampinfo 
meer info op komst

AFZEGGEN: +32479258982 (LET OP nummer is veranderd) of migis60ste@gmail.com
Dikke kusjes van jullie leiding
Louis, Karolien, Paulien, Charline, Nathalie en Jef 

En natuurlijk veel plezier met de paaseitjes ;) 





Jonggidsen
01/04: Pasen (geen vergadering) 

08/04: lenteschoonmaak 

15/04: mannenvergadering (kom verkleed)

22/04: groepsweekend 

29/04: goede doel vergadering, meer info volgt

05/05: kampinfo  





 

1/04: PASEN 
Geen vergadering 

GIDSEN  

8/04:   LENTESCHOONMAAK 

15/04: GIDSEN VS. LEIDING 

20/04-22/04: 
GROEPSWEEKEND      
(meer info  volgt) 

29/04: GOEDE DOEL 

ELIAS – ROSALIE – JAN WILLEM – CHARISSA – JENS – CELINE - INA 

5/05: KAMPINFO  
(info volgt) 





 

1 april : Pasen, geen 
vergadering  

29 april : goede doel, meer info 
volgt 

In de namiddag opbouw feestje 

 

20-22 april : 
groepsweekend 

Zaterdag 14 april : eetactie 

Houdt deze dag  en avond 
vrij! Nodig veel volk uit 

8 april : 
Lenteschoonmaak met 
heel de scouts 

30 april : stevig feestje ! 

(1 mei is verlof) kom mee 
opbouwen en in de avond 
is het dus werken  


