


Oktober 2018

 Gegroet vrienden van de scouts!

Het nieuwe scoutsjaar is nu echt officieel van start gegaan. De kop is eraf, we 
kunnen beginnen!
Terwijl de eerste blaadjes van de bomen dwarrelen, zullen de meeste takken 
zich alreeds wagen aan een heus weekend vol avontuur. Op 21 oktober, laten 
we onze prachtige scoutsweide even voor wat ze is en trekken we gezamenlijk 
naar fort 4 om het grote districtsspel te spelen. 

Allen veel plezier gewenst in oktober!

Stevige linker,

De Groepsploeg
Sam, Annemarth, Jules en Elias





7/10:	  Geen	  vergadering!	  (leidingsweekend)
14/10:	  We	  gaan	  smullen	  op	  onze	  ontbijtvergadering!	  
Verdere	  info	  volgt
21/10:	  Districtenspel!	  We	  verzamelen	  om	  9:45u	  aan	  
het	  zwembad	  van	  Mortsel!
28/10:	  We	  gaan	  griezelen	  op…	  Halloween!
4/11:	  Trek	  jullie	  sportschoenen	  maar	  aan	  want	  het	  is	  
sportvergadering!

Griezelige	  kussen	  van	  de	  kwikkenleiding
-‐Akela,	  Momo,	  Baldi,	  Sutki,	  Silhou,	  Lulu	  

Vergaderingen:	  10u-‐12u,	  in	  uniform
Afzeggen	  voor	  vrijdagavond	  bij
Silhou:	  0476533922
Lulu:	  0491839655



	
 
	

7/10		GEEN	VERGADERING	L		
	
14/10		verjaardagsvergadering	
	
21/10	WEEKEND	(info	volgt)			
	
28/10		knutselvergadering	
	
4/11			vergadering	op	wieltjes	(geen	fiets)	
	

	

KWAKKEN 

VERWITTIGEN	OP	04	79	59	42	55	(FONNIE)		



 

Kabouters oktober   
 

7 oktober: geen vergadering  

14 oktober: bosspel  

21 oktober: districtspel  

26-27-28 oktober: weekend  

4 november: Siamese 
tweelingvergadering (neem een XL 
T-shirt mee die stuk mag)   

Afzeggen kan via :  
Kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 
 

tot snel ! kiko, musti, mushu, 
patje, zazoe, ziva  

 



WOLVEN

7/10: geen vergadering, leiding is op weekend

14/10: Parra                                                                                        19,20 en 21/10: weekend, mail volgt nog

28/10: kookvergadering                                                                     4/11: bosspel

AFZEGGEN: +32471060724 of wolven60ste@gmail.com
Balou, Tikki, Chil, Bagheera, Mor, Jacala en King Louie



Migi's in oktober

7 oktober: Geen vergadering, de leiding is op weekend 
 
14 oktober: mannenvergadering 
 
19-21 oktober: migi-weekend (info volgt!) 
 
28 oktober: Halloweenvergadering 
 
4 november: vergadering op wieltjes 
 

 
Vergaderingen beginnen om 9u30 
Afzeggen kan op het nummer 0499111908 (Jules) of een 
mailtje sturen naar migis60ste@gmail.com 
 
xoxo nathalie, jules, marie, victor, inne en fien



Pio’s Oktober14/10: Para vergadering

Afzeggen: pios60ste@gmail.com
0470 54 25 52 (Lien)
0489 87 86 25 (Lena)

04/10: Vergadering op
wieltjes
Neem iets mee op wieltjes!

Vergaderingen: 9:30
Altijd in uniform!



vergaderingen afzeggen enkel via sms (niet op mail) 0491 23 84 53. vragen jonggidsen60ste@gmail.com
Louise, Paulien, Juliette, Marijke, Louis en Joeri

7 Oktober is het geen 
vergadering want dan is het 
leidingsweekend.

19-21 oktober 
weekend: info 
volgt 

14 oktober: 
klakkenbuisvergadering 
kom met de fiets

27 oktober halloween 
vergadering van 19:30-21:30

4 november zwemmen in 
Lier. Neem 10€ mee en kom 
met de fiets.Vergadering 
start 9u tot 13u



Afzeggen: Lauren 
0495 64 95 95

zo 28 oktober: Wheelz of steel (neem iets met wielen mee)

zo 4 november: Techniek

zo 7 oktober: Geen vergadering

12-14 oktober: Weekend
 info volgt

zo 21 oktober: Districtpel

jongverkenners 
oktober



Gidsen in oktober
7 oktober: geen vergadering

14 oktober: Modeshow/ Lokaal inkleden
19-20-21 oktober: Weekend (meer info 

volgt)
ZATERDAG  27 oktober: Halloween 

(19.30u-21.30u)
4 november: SpeurtochtAfzeggen voor vrijdag avond via messenger

of bij Saar 0487206320 of Asja: 0495628306





4 nov - wat is de kans 

afzeggen bij Elena 0470/80.68.43 - jins.60ste@gmail.com

JINS in oktober

7 okt - leidingweekend
  (geen vergadering)

14 okt - sportvergadering    
  --> kom verkleed

28 okt - jin jin: Amélie,  
  Ann-Sofie, Astrid,  
  Arnaud & Dries

21 okt - districtsspel
   van 10h tot 12h

vergaderingen op zondag 9h-12h in uniform!!!


