Gegroet 60ste en vrienden
Eerst en vooral een grote dankuwel aan iedereen die speculaas heeft gekocht.
De speculaasverkoop was dit jaar een beperktere online versie, maar daarom geen
minder groot succes!! Met dank aan jullie.
U kan nog tot 9 december het oudercomité steunen door een flesje wijn van hen te
bestellen en zo uw voorraad voor de feestdagen aan te vullen.
Ondertussen staat de laatste maand van 2020 voor de deur. Voor de jongere takken
staan er nog heel wat leuke vergaderingen op de planning. Deze zullen allemaal buiten
doorgaan dus zorg voor aangepaste, waterdichte en warme kledij. Alle activiteiten voor
12+ blijven jammer genoeg online doorgaan.
December betekend natuurlijk ook Kerstmis. Dit staat voor de trouwe 60ste fans al
jaren gelijk aan de super gezellige kersttoog. Helaas zien ook de feestdagen er dit jaar
anders uit voor iedereen en kan ook dit evenement niet door gaan.
Ondanks alles wensen wij jullie een gezellig, warm en zalig kerstmis. En een heel
gezond 2021!!!
Veel succes ook aan alle blokkende studenten. We hopen iedereen heel snel weer terug
te zien!!
Een stevige linker
De groepsploeg
Alexander, Sophie, Fien, Saar en Sofie

WIJNVERKOOP
Oudercomité

Sint Jozef

Beste scouts vrienden,
Hier zijn we er weer met de traditionele wijnverkoop van het Oudercomité van de 60ste.
Een ideaal moment om uw wijnvoorraad in orde te brengen voor de feestdagen!
Dit jaar kan u jammer genoeg niet proeven. Niet getreurd, het zijn onze gekende wijnen
aangevuld met enkele “bubbels”.
De flessen kan u afhalen op 13 december op de scouts tussen 10u en 12u. Besteld u 12
of meer flessen, dan worden deze aan huis geleverd op hetzelfde moment (in de regio
Mortsel, Boechout, Hove en Edegem).

Rood : Vinho Regional Terras do Dão Irreverente Tinto

6 € / fles

Rood : Al mansa do. Castillo de Almansa Reserva

8 € / fles

Rood : Terre di Chieti Sangiovese IGT Carletti

9 € / fles

Wit : Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Collezione Belpoggio Colonnara

7 € / 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

Cava : Cava do, Trankilo Reserva Brut

10 € / fles

Proseco : Italia, Proseco Spumante Doc Villa Chiopris

12 € / fles

Bestellen kan via deze link!
Met de opbrengst van deze actie, zorgt het oudercomité voor het onderhoud van de
lokalen en de betaling van de facturen voor nutsvoorzieningen.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar ouders@60ste.be.
Hartelijk bedankt voor uw steun!
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RENT A JIN
Ben jij op zoek naar een babysitter,
iemand die je tuin een grondige
opknapbeurt geeft, een creatieve
kinderanimator, helpende handen op
een trouwfeest, communie, ... of
gewoonweg iemand die je kan helpen?
Dan kan u onze jins huren!

Voor meer info kan je ons contacteren:
mail: jins@60ste.be
tel.: 0474040028 (Marijke)
Uiteraard doen wij er alles aan om het
coronaproof te laten verlopen.

WERKLUSTIGE GROETJES!
JINS 2003

6/12 sinterklaasvergadering
13/12 bosspel
19/12 kerstfeestje
26/12 geen vergadering, fijne kerst!
02/01 nieuwjaarsvergadering
Kusjes filo, molly, perrie, toto & funki

Afzeggen bij
toto:
04/846/977/14

De Kwakken
In December

29/10: Bosspel
06/12: Sinterklaas
13/12: Pannenkoekentocht
19/12: Fakkeltocht (avondvergadering 6:30h-8h)
26/12: Geen vergadering

02/01: Film vergadering (avond 6:30h-8h / neem dekentje mee)

Kan je een vergadering niet?
Gelieve dan voor vrijdag af te
zeggen bij Zazou + 32 468
19 29 07
Groetjes,
Buzz, Akela, Zazou, Fenni,
T ito , T u l u

KABOUTERS IN DECEMBER
06/12: speeltuinentocht
13/12: ontbijtvergadering
19/12: ruwe spelen (zaterdagavond)
26/12: geen vergadering
02/01: verassingvergadering (zaterdagavond)

Afmelden als je niet kan komen bij Pua
0468 25 06 88 & kom in uniform
Groetjes van SaÞ, Pua, Simi, Kala en Koli Xx
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DECEMBER
29/11: Klakkenbuizenvergadering (info
volgt in mail)
6/12: Sinterklaasvergadering!!
13/12: Ruwe Spelen
20/12: Kerstfeestje
03/01: Kampvuurvergadering
Afzeggen via 0497321237 (gsm nr. Copain)

Warme groeten, prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar
gewenst! Zazoe, Miffi, Paddie, Copain en Petu.

Migi’s

December

6/12:
Sinterklaas en Roetpiet

Zaterdag 19/12:
Gezelschapsspelletjes
buiten!

13/12:
Klakkenbuis vergadering

Zaterdag 09/01:
Ruwe spelen

Afzeggen per sms bij
Kasper (0472041207) of Justine (0472837359)

Let op: vanaf 19 december zijn de vergadering
op zaterdagavond van 18u30 – 20u30!!

Vergadering van 9u30 tot 12u

Kan je een vergadering niet?
Afzeggen bij Dries: 04 98 68 29 27

In december

Beﬆe
wensen!

06Vergadering
op wieltjes
13Dauwtrip Van 7:
00-9:00
19Kampvuur
Neem een pakje van rond de euro mee
26Geen Vergadering (of zelfgemaakt )
02Paracomando

JONGGIDSEN
6/12 Speurtocht

We miss you!!
xoxo

13/12 Recordvergadering
20/12 Sportvergadering

Hou zeker de Whatsapp in de gaten voor de volgende vergaderingen!!

JV

6/12: Sinterklaas vergadering
12/12: Kahoot quiz deel 1
19/12: Allen tegen de leiding
26/12: Geen vergadering
2/01: Wie ben ik?

Manu , Louise , Cato , Laurence , Karolien en Florens
0496394062 afzeggen bij Laurence
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Contacteer je leiding
Voor meer info.

05/12: Sinterklaas vergadering, schrijf een breif en zet je
schoen

Vanaf 13/12: Challenge a jin
19/12: Kerstfeestje, meer info volgt
26/12: Geen vergadering
02/01: Bake-Off

