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Beste vrienden van de scouts,

Het scoutsjaar is weeral voorbij gevlogen. We beginnen aan de laatste scout-
smaand van het jaar. Het goede weer begint zich te tonen en de vakantie met 
de kampen staat in het vooruitzicht. Helaas betekent dit voor vele leden en 
leiding ook weer examens.  De vergaderingen gaan daarom ook door op zater-
dag avond. Alvast veel succes aan alle studenten. 

Op 30 juni halen de jins nog eens alles uit de kast voor een heus voetbaltoer-
nooi. Afsluiten doen ze met een BBQ. 
Naar jaarlijkse traditie gaan we de laatste vergadering van het jaar samen op 
groepsdagtocht op zondag 1 juli. Meer info vind je op de brief. 

Hopelijk was het voor jullie een ook geweldig jaar vol avontuur en spel. We 
konden onszelf zijn en we zijn allemaal abnormaal! 
Wij kijken alvast erg uit naar de kampen! Tot volgend jaar op het opening-
sweekend (7-8-9 september)

Stevige linker van groepsploeg

Asja –  Lander – Sam - Annemarth
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Het jaar is weer bijna voorbij en om het 
goed af te sluiten gaan we zondag 1 juli 
op groepsdagtocht naar de Nekker in 
Mechelen. 

Gelieve voor 25 juni €10 te storten op 
de eigen takrekening met vermelding 
van naam + groepsdagtocht.
Laat ook zeker aan je leiding weten of je 
meegaat op deze onvergetelijke trip. 

Waar spreken we af?
Kapoen, kabouters, wolven, migi’s en 
pio’s: afspraak om 8h20 aan station 
Mortsel-Oude-God
Jonggivers, givers en jins: afspraak om 
8h30 op de scouts want jullie gaan met 
de fiets! Zorg voor opgepompte banden. 

De jongste takken zullen (normaal ge-
zien) terug aankomen om 18h aan stati-
on Mortsel-Oude-God

Wat neem je mee? 
-uniform (aandoen)
-IDENTITEITSKAART 
  (niet bij = niet binnen)
-lunchpakket en drinken
-zwemkledij
-zonnecrème
-zonnehoedje

Tot dan,
de leiding

GROEPSDAGTOCHT DE 60STE

ZONDAG 1 JULI IN DE NEKKER



 

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) 



V 

Zaterdag 9 juni: gezelschapspelletjes  

Zaterdag 16 juni: waterspelletjes   

Zaterdag 23 juni: BBQ  

Zondag 1 juli: daguitstap   

Afzeggen kan via  Kwikken60ste@gmail.com 

Via Balloe: 0488 07 96 50 of   

Via Ayo: 0468 27 58 51  



Kwakken in juni
Zaterdag 2 juni: Vandaag is het 
vettige swa! Doe je slechtste 
kleren aan !  

Zaterdag 9 juni: Neem jullie 
snijplankjes, mesjes, een vleesje 
en 1 euro mee, vandaag gaan we 
bbq’en! 

Zaterdag 16 juni: filmvergadering

Zaterdag 23 juni: De laatste 
vergadering van het jaar, we 
gaan waterspelletjes spelen! 

1 juli: groepsdagtocht! Info volgt. 

Avond vergaderingen steeds van 
18:30 tot 20:30



Kabouters in Juni 
02 juni – vergadering op wieltjes 
Neem allemaal jullie fiets, step, 
skateboard,… mee! 

 

1 juli - GROEPSDAGTOCHT  

 Meer info volgt.  

 

09 juni – Sport 
Trek je sportiefste outfit aan, wat we 
gaan zweten! 

16 juni – waterspelletjes 
We hebben alvast de zon 
gereserveerd voor vandaag! 

23 juni – BBQ 
Jammer genoeg de laatste 
vergadering… 

Nee allemaal 2 euro  en een 
vleesje naar keuze mee! 

Dikke knuffels 

Kala – Mushu – Jacky – Nova – Ziva 

Afbellen bij: 
Kala: 0491238453  
Nova: 0474040028 Kabouters60@gmail.com 

Vergaderingen gaan door op zaterdag 
avond van  18:30 tot 20:30 



WOLVEN



MMigi’s
1/06: Techniekvergadering          8/06: Dikke migivergadering neem iets lekkers

mee dat bij jou past…

15/06: Waterspelletjes                22/06: BBQ, neem je eigen vleesje(s) mee

1/07: Dagtocht, zie mail

DE VERAGDERINGEN ZIJN OP VRIJDAG!
AFZEGGEN: +32479258982 of migis60ste@gmail.com
Dikke kusjes van jullie leiding
Louis, Karolien, Paulien, Nathalie en Jef 



PIO’S IN JUNI
2/6 verg. Op wieltjes

9/6 Vettige swa, doe 
kleren aan die vuil 
mogen worden

16/6 waterspelletjes

BBQ, neem je eigen 
vleesje mee + 2,50€

Zonnige groetjes: Jasper, Jill, Joeri, Saar, Tom en Aron
Afzeggen op: pios60ste@gmail.com of 0491026678 (Joeri) – 0487206320(Saar)

1/7 groepsdachtocht, 
meer info volgt

Avondvergadering 
steeds van 18u30-
20u30







 






