


September 2019

Gegroet 60ste & vrienden,

Wat vliegt de tijd weer! De spectaculaire weifeesten en waterval 
zijn netjes afgerond en afgebroken. Daarnaast zijn ook de eerste 
vergaderingen van het jaar al gepasseerd, ken jij de namen van 
je leiding al? 

Het eerste weekend van oktober is het jammer genoeg geen ver-
gadering. De leiding gaat traditiegetrouw zelf op weekend voor 
de jaarplanning, maar ook de teambuilding natuurlijk! Verder 
staan de eerste togen voor de deur, en gaan de eerste scouts 
weekends van het jaar (voor leden) van start. Begin november 
organiseert ons leuke disctrict  een vergadering met alle leden 
en leiding van scoutsgroepen van omstreken, maar dat is voor 
volgende maand alweer. 

Wij kijken alvast enorm uit naar deze leuke maand. We kruis-
en onze vingers voor die mooie zonneschijn op zondagochtend, 
zodat de regenjassen in de kast kunnen blijven en de wei en 
bossen ten volle benut kunnen worden! 

Een stevige linker, 
Elena, Saar, Floris, Jules, Elias







Groetjes van	de	kwikkenleiding Mambo,	
Wilmo,	Guppy,	Safi,	Simi	en Pookie

Afzeggen	bij	Mambo 0497	90	03	81	

6	oktober:	Geen vergadering

13	oktober:	Bosspel

20	oktober:	Oma	- en opa vergadering
Trek	je	mooiste oma- /	opa outfit	aan

27	oktober:	Halloweenvergadering
Verkleed je	als een echte griezel

3	november:	Districtspel
Info	hierover volgt nog	via	mail





Kabouters
Oktober

6 oktober: Geen vergadering, de leiding is op weekend

13 oktober: Pannenkoeken vergadering

20 oktober: Sportvergadering

26 oktober: Halloween vergadering 
(zaterdagavond van 18:30 – 20:30)

3 november: Districtspel

Afzeggen kan via: 
kabouters@60ste.be
0470065974 (Paddie)
0468185921 (Rio) Paddie Pitti Zoemi Miffi Rio Petu



 



 

6 oktober : geen vergadering, de leiding is 
op weekend! 

 

 

13 oktober : alles op wieltjes! (geen 
fiets/electonica!) 

 

 

20 oktober : WEEKEND !! 

 

 

26 oktober : Halloween (18u30)    

 

 

3 november : districtspel (info volgt) 

 

 

Afzeggen :  

Gsm: 04 877 307 48 

Mail: migis60ste@gmail.com 
 



PIO’s oktober	
6/10: Leidingweekend	(geen	vergadering)	

11-13/10 Pio weekend	

20/10	 Parra	vergadering	

26/10 Halloweenvergadering	(zaterdag	19u30-22u30)
Kom	verkleed!!!!!

3/11 Districtspel

Xoxo Mathieu,	Dries,	Roos,	Manu,	Andreas,	Julie	

Afzeggen	bij	Manu:	04	84	28	75	62



Jongverkenners in oktober

Vergaderingen op zondag gaan door van 9u tot 12u, afzeggen via sms bij Sofie 0472 98 47 47
Groetjes Ilian, Astrid, Arne, Sofie en Inne

Za 2/11: 
districtspel om 20uZa 26/10: 

Halloween om 19u30, 
kom verkleed!

Vrij-zo 18-20/10:
JV-weekend, info volgt

Zo 6/10: 
geen vergadering, de 
leiding is op weekend

Zo 13/10: 
paravergadering, kom 

verkleed!



Voor meer info, vraag bij Jonggidsenleiding



Afzeggen via: 0499/72/24/11 
(Nathalie)
Gidsen.60ste@gmail.com

Gidsen oktober
06/10: Geen vergadering, Leidingweekend!

11/10-13/10: Wij gaan op weekend, meer info 
volgt

26/10: Kom als je durft, 
(19:30u)

2/11: Districtspel, (20u)

X’jes, Elias  Marijke  Jasmijn  Nathalie  Paulien  Tom

20/10: Pisquiz



M A G A Z I N E

WEEKEND 11-13 OKT

Email:
Verkenners@60ste.be
Afzeggingen:
-Aron: 0488203774
-Jasper: 0483691630




