


Beste ouders, leden en sympathisanten van de 60ste

Oktober staat voor de deur met een hele reeks leuke activiteiten. Maar eerst een korte terugblik naar de eerste 
maand van het nieuwe scoutsjaar. 

Beginnen deden we traditiegetrouw met de weifeesten. Hoewel het nog niet helemaal in het gekende jasje 
doorging, was het een enorm succes! Na de quiz op vrijdagavond voor de leiding en oud leiding was er op 
zaterdag quiz voor de ouders. Zondag stond helemaal in teken van onze leden. Zo werd er samen ontbeten, 
afscheid genomen van de oude tak en na de overgang kennis gemaakt met de nieuwe tak. Foto’s en de live 
stream zijn te vinden op onze Facebook pagina. We willen ook graag iedereen bedanken voor het schitter-
ende weekend: alle aanwezigen, ouders, het oudercomité, sponsors, andere helpende handen, de leden maar 
zeker ook onze leiding om zich het hele weekend zo in te zetten!! We kijken al uit naar 2-4/09/2022!!

Na kennismakingsvergaderingen gingen de jins al op weekend. Ook in oktober zullen veel takken met hun 
leden er een weekend op uit trekken. Het eerste weekend van oktober is het geen vergadering want dan is 
het aan onze leiding voor een weekend teambuilding. Op het einde van deze maand staan de eerste togen en 
eetacties op de planning. 
Plezier verzekerd deze maand!! 

Een stevige linker 
De groepsploeg 
Alexander, Sophie, Fien, Saar en Sofie



Weekend van de jins  





Kwikken in oktober

03/10: geen vergadering :(

10/10: sportvergadering, 
trek jullie sportieve kleren 
aan

15-17/10: weekend, 
verdere info volgt

24/10: bosspel 31/10: halloween
vergadering

7/11: bomma en 
bompa 
vergadering, kom 
verkleed

Kom in uniform &
afzeggen bij Ari op het 
nummer 0472673712

Herfstige groetjes van Ari, Kala, Nano, Molly en Toto



kwakken in oktober

3/10 
geen vergadering, de 
leiding is op weekend

:-(

10/10 
jongens vs meisjes

17/10 
beroepenvergadering

24/10 
sportvergadering

31/10 
Halloweentocht
Kom verkleed!

vergaderingen zijn op zondag van 10u-12u
afzeggen bij Toto: 04 78 67 82 50

kusjes van de leiding
 Pitti, Roro, Lenny, Toto, Fura en Polle

7/11
Vlaggenroof



Kabouters oktober

03/10: Geen vergadering

10/10: ontbijt vergadring

15/10-17/10: Weekend (meer info volgt)

24/10: Dierenvergadering

31/10: Halloweenvergadering

07/10: Lokaal versieren

Afzeggen bij Fenni: 
0487346883
(voor vrijdag avond)



03/09: geen vergadering, 
de leiding is op weekend

10/10: laddercompetitie 17/10: bosspel

24/10: ruwe spelen 31/10: halloweenvergadering 07/11: pannekoekenvergadering

Kom in uniform en afzeggen bij Zazou 0487 27 51 93 als je niet kan!
Groetjes Filo, Funki, Koli, Droezel en Zazou



GEEN Vergadering

Lien Is Kwijt! Vergadering

Bangelijk Bakkersweekend
(verdere info volgt)

Machtige Migi Makeover

Geestige Griezel Vergadering
(kom verkleed!)

Super Snelle Sportvergadering

Vergadering van 
9u30-12u

Afzeggen vvóóóórr  vvrriijjddaaggaavvoonndd  per sms bij 
Helen (0471 29 12 63)

Helen, Saar, Lien, 
Sophie & Helene



Pio's in Oktoberrr
3/10: Geen Vergadering
8/10-10/10: Weekend
17/10: Techniekvergadering
24/10: Laddercompetitie
31/10: Vergadering op wieltjes

k

Afzeggen bij Giulia 0468250688



10/10
Pimp je T-
shirt!

17/10
Weekend

24/10 
Bosspel

Zaterdag 
(Avond) 30/10 
Halloween!!

07/11
Ontbijt-
vergaderin
g

Oktober Jg’s
2021 Vergaderingen 

zondag 9h-12h

Afzeggen? -> 
berichtje voor 
vrijdagavond 
naar Laurence 
0496394062



 

JONG-VERKENNERS 

3/10:  Geen vergadering! (leidingsweekend) 

10/10:  Vergadering op wieltjes 

17/10:  Jachtseizoen (neem je GSM en fiets 
mee!) 

22-23-24 okt:  Weekend 

30/10 (zaterdagavond): Halloweenvergadering 

7/11:  Highlandgames 
 



Gidsen Oktober
3 Oktober : geen vergadering 10 Oktober: ontbijt vergadering

17 Oktober : vergadering op wieltjes 22-24 Oktober : WEEKEND

30 Oktober : Halloween (zaterdag avond) 7 November: Pisquiz

Manu , Cato , Julie , Astrid en Florens
Afzeggen bij Manu : 0484287562



VK MAGAZINE VK MAGAZINE 
Oktober 

 

3/10 geen 
vergadering 

24/10 recordvergadering 

15-17/10 weekend 

10/10 
sportvergadering 

31/10 pisquiz 

07/11 vergadering op 
wieltjes 

Meer info in whatsapp 
Afzeggen voor vrijdag bij 
Karolien 



Jins in oktober

3/10: geen vergadering
10/10: één tegen allen
17/10: landen voorstellen
24/10: lokaal versieren
31/10: halloween
7/11: jin-jin

Afzeggen bij Alec 0499 39 78 54 ∼ vergadering van 9-12u


