


Juni 2019
Beste ouders, leden en leiding,
 
Het boekje voor de maand juni is er. Wat is ook dit jaar weer voorbij gevlogen! Het lijkt wel 
gisteren dat we na de grote vakantie ons uniform weer aantrokken en, lichtjes nerveus, naar de 
eerste vergadering trokken. 
 
Afgelopen schooljaar genoten we van een fantastische modeshow, aten ons buikje rond op tal-
loze heerlijke eetacties, gooiden onze dansbenen los op vele togen en feestjes, lachten ons een 
breuk op het toneel ‘Nooitgedachtenland’, om nog maar te zwijgen van de vele leuke vergade-
ringen en avonturen die leden en hun leiding samen hebben beleefd!  
 
We hebben geprobeerd om dit jaar te leven naar het jaarthema ‘minder is meer’. Vandaar dat 
er deze maand ook bij geen enkele tak waterspelletjes op de planning staan en we de opbrengst 
van onze goededoelvergadering doneerden aan ‘the ocean clean-up’. Verder probeert de 
leiding om een vettige swa te organiseren zonder eten te verspillen - met bruine zeep en verf 
kunnen we ons even goed amuseren!  
 
Gelukkig is het jaar nog niet gedaan. Het hoogtepunt voor alle leden moet immers nog 
komen! Waar de kabouters naar de chocoladefabriek van Willy Wonka gaan, maken de wol-
ven een heuse reis door de tijd, misschien komen ze de migi’s in Hollwood wel tegen? Of de 
gidsen, die op zoek zijn naar een boer? Ook afgelopen kampinfo was de originaliteit van onze 
leiding niet ver te zoeken en toverden ze stuk voor stuk pareltjes van standjes tevoorschijn.  
 
Als we een beetje vooruitblikken, dan zien we na de kampen de Weifeesten al in onze agenda 
staan op 6, 7 en 8 september. Hopelijk zien we jullie dan allemaal!  
 
We wensen onze oudste leden en leiding een succesvolle examenperiode tegemoet, waarna we 
allemaal kunnen genieten van een super tof kamp en een zalige zomervakantie!  
 
Tot volgend jaar!  
 
Vele groetjes,  
de groepsploeg 
Annemarth, Elias, Sam en Jules 



 
 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer op groepsdagtocht om 

het scoutsjaar af te sluiten. op zondag 30 juni . 

We spreken om 8u15 aan het station Antwerpen-Berchem. ’s 

Avonds zijn we daar terug rond 18u20. 

 

Als je meekomt, stort dan liefst voor 23 juni €10 op BE43 7330 

3743 9101 met vermelding naam, tak en  groepsdagtocht. 

Vergeet ook niet aan je leiding te laten weten of je mee komt. 
☺  

 

Wat neem je best mee naar zee? 

  lunchpakket en drinken 

  zwemkledij 

  zonnecr me en hoedje 

  strandspeelgoed 

  uniform (aandoen) 

 

Wij hebben er alvast veel zin! 

Groetjes en tot dan

De leiding 





Kwikken in juni 
1/6: Als ik groot ben wil ik worden-vergadering 
(kom verkleed in droomberoep)
8/6: Verjaardagsvergadering, neem een cadeautje
van ong 2euro mee
15/6: BBQ-vergadering, neem je eigen vleesje én 
1euro mee
22/6: Ruwe spelen
30/6: Groepsdagtocht! Verdere info volgt

Dikke zonnige zoentjes
Baldi, Akela, Silhou, Suki, Momo, Lulu

Avondvergaderingen: zaterdag van 18u30-20u30
Afzeggen voor vrijdag: Silhou: 0476533922
Lulu: 0493819655



 
 
	

8/6 Vettige Swa (kleren aandoen die vuil mogen worden)  
15/6 Verwenvergadering (pyama aandoen is een must!!) 
22/6 afscheidsvergadering L  
30/6 groepsdagtocht (meer info volgt) 
 
 
 
 
 
Zomerse kusjes van de leiding en tot op kamp!! 
XXX Mushu, Timka, Abu, Fonnie, Zazoe en Koda  
 
 

Afzeggen voor vrijdagavond bij Fonnie (0479 59 42 55) 
	



Juni  

1 juni: knutselvergadering  

De vergaderingen op zaterdag gaan door van 18u30-20u30  

8 juni: filmvergadering  

 

15 juni: vettige swa 

 

22 juni: BBQ (zie mail)  

 

30 juni: groepsdagtocht (zie mail) 

 

Afzeggen kan via :  
kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 
Tot snel! Kiko, Musti, Mushu, Patje, Zazoe, Ziva  
 



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

WOLVEN IN JUNI
01/06: Gezelschapspelletjes 08/06: Ruwe spelen

15/06: Zwemmen bij 
Bagheera! (info volgt)22/06: BBQ (info volgt) 30/06: Groepsdagtocht (info volgt)

ZATERDAG VAN 18u30 TOT 20u30



MIGI’S IN JUNI
ZA 1/6: Vettige swa!! Neem iets mee met de eerste letter van je naam en doe 

vuile kleren aan!
ZA 8/6: Weispelen
ZA 15/6: Filmvergadering
ZA 22/6: BBQ J Neem je eigen vlees en €3 mee 

vergaderingen za: 18u30-20u30 
Afzeggen: 0499111908 (Jules) of een mailtje sturen naar migis60ste@gmail.com 

Dikke knuf: Nathalie, Inne, Jules, Devi en Marie 



Afzeggen bij Lien:0470 54 25 52 
Lena:0489 87 86 25
Of op pios60ste@gmail.com

Avond vergaderingen zijn op 
een zaterdag en zijn van 
18u30 tot 20u30

Pio’s juni
01/06: Bezinning
08/06: Kampvuur vergadering
15/06: Weispelen

22/06: BBQ, neem je favoriete vlees 
en 3 euro mee
30/06: Groepsdagtocht, meer info  
via mail



Vanaf  zaterdag 1 juni zijn het avondvergaderingenvan 19u30 tot 21u30

1 juni: Frietkotentocht :5 euro + met de fiets 
komen

8 juni: gender switch aka ruwe spelen

15 juni: Verwenvergadering 

22 juni: BBQ :2,5 euro + vleesje meenemen 

30 juni is het groepsdagtocht: info volgt 

vergaderingen afzeggen enkel via sms (niet op mail) 0491 23 84 53. vragen 
jonggidsen60ste@gmail.com

Louise, Paulien, Juliette, Marijke, Louis en Joeri





ZA	1	JUNI
Vettige Spelen

ZA	15	JUNI
Chillen

ZA	8	JUNI
Recordvergadering

ZO	30	JUNI
Groepsdagtocht
Meer	info	volgt!

ZA	22	JUNI
BBQ
Neem	eigen vleesje &	2	euro	mee

GIDSEN	IN	JUNI

PS:	Vergeet niet 140	euro	over	te schrijven voor kamp op	rekeningnummer BE70	7330	3743	1825!





JINS IN JUNI
zaterdag 1 juni / ruwe spelen

zaterdag 8 juni / recordvergadering

zaterdag 15 juni / Bar Brial ontspanningsavond

zondag 23 juni / BBQ om 18h - neem een eigen vleesje & €3 mee

zaterdag 29 juni / jintoernooi

zondag 30 juni / groepsdagtocht


