


Gegroet liefste zestigers en vrienden, 

De dagen worden korter en de buitentemperaturen dalen. Men geniet nog stevig van de mooie herfstkleuren, 
maar langzaam maar zeker dwarrelen de bladeren volop van de bomen. Halloween is alweer voorbij, wat 
maakt dat de maand november officieel van start is gegaan!

In oktober gingen veel takken op weekend en werden de eerste eetacties en togen georganiseerd. Wat hadden 
we dat allemaal gemist!! 

De maand november staat op onze scouts traditiegetrouw gelijk aan de befaamde speculaasverkoop. Op 
zaterdag 27 november trekken we met heel de scouts erop uit om de heerlijke speculaas van Vermeiren te ver-
kopen. Deze verkoop is ten voordelen van de kampen. Steun daarom onze kampen en geniet daarbij van een 
lekker pak speculoos. Wist je trouwens dat de tak die de meeste speculazen verkoopt, beloond wordt met een 
mega leuke verrassing? Meer info is te vinden wat verder in het boekje. 

En dan nog iets; het lijkt misschien nog ver weg maar ook dit jaar kan u uw kerstboom bestellen bij de jins. 
Neem eens een kijkje op de site voor meer info. 

Wij wensen iedereen een heel fijne scoutsige maand toe!! 

TIP: Vergeet niet om je kledij aan te passen naar het weer voor de vergaderingen. 
Haal die handschoenen, mutsen en sjaals van onder het stof en trek een extra paar sokken aan, dan ben je 
helemaal klaar voor de frisse ochtendvergaderingen. 

Groetjes 
De groepsploeg 
Alexander, Sophie, Fien, Saar en Sofie



Groepsfoto op Migi weekend 



Beste leden, ouders en sympathysanten,

Voor het 14e jaar op rij gaat onze speculoosverkoop van start! Om onze kampen te 
sponsoren, verkopen alle leden van de 60ste naar hartelust de lekkerste speculazen. 

Wat mag u verwachten? 
Pakjes van 2 Sinterklaasspeculazen, zo’n 23 cm lang en 160g zwaar aan de prijs van €3.

Deze verkopen we ook in de buurt van de scouts op zaterdag 27 november. 
Meer info over de deur-aan-deur-verkoop vind je op de site of bij de takleiding. 

Via onderstaande link kan je speculaas bestellen en zo je familie en vrienden wat lekkers 
aanbieden.
Link: https://docs.google.com/forms/d/1pNLd8OjqcYh4oO6fFVhqG_hqalHj9Aqv_
QFQWxY8CAw/edit
 

Wist je trouwens dat wie de meeste speculazen verkoopt, dubbel en dik beloond wordt 
met een mega leuke verrassing? Ook de tak die het grootste aantal wegkaapt, mag een 
extraatje verwachten en geniet bovendien van eeuwige 60ste-roem. 
Deze bestellingen kan u afhalen op zaterdag 27 november van 10u tot 17u op de 
scouts. 

Met vragen kan u terecht bij 0472/98.47.47 (Sofie) of 0479/32.75.12 (Charlotte)

Aan alle leden en leiding: zet je beste beentje voor!
Aan alle ouders en sympathysanten: Steun onze kampen en geniet daarbij van een lekker 
pak speculoos 



zaterdag 27/11/2021

Speculaasverkoop
€€33  ppeerr  ppaakkjjee







Kwakken in November

7/11: Vlaggenroof

12-13-14/11: het grote 
boerderijweekend

21/11: Beroepen-
vergadering

27/11: Speculaas-
verkoop

Vergadering op zaterdag, 
meer info volgt

5/12: De Sint komt!!
Als jullie braaf zijn 

geweest :-)

vergaderingen zijn op zondag van 10u-12u
afzeggen bij Lenny: 04 93 54 74 55

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



kwakken floor 

Kwikken in november 

7/11: Bomma en 
bopma vergadering 

(kom verkleed) 

27/11: 
speculaasver-

koop 
14/11: 

laddercompetitie

20/11: 
Eetactie

5/11: 
Sinterklaas-
vergadering

Afzeggen bij Ari via SMS (0471 55 08 92) voor vrijdagavond 
Vergaderingen van 10u tot 12u. Vergeet je uniform niet!
Meer info over eetactie en speculaasverkoop volgt via mail 

Ari 
Kala
Molly 
Doms
Toto



kabouters Tom 

KABOUTERS NOVEMBER

7 november – lokaal versieren 

14 november – schattenjacht 

21 november – 1 tegen allen

28 november - vergadering op 
wieltjes 

5 december – Sinterklaas



WWOOLLVVEENN  IINN  NNOOVVEEMMBBEERR

07/11: 
pannenkoekenvergadering

12-13-14/11:
scoutsweekend

21/11:
laddercompetitie

27/11: 
speculaasverkoop op 
zaterdag, meer info volgt
nog!

05/12: 
speeltuinentocht

KKoomm iinn  uunniiffoorrmm eenn  aaffmmeellddeenn bbiijj ZZaazzoouu  ((00448877  2277  5511  9933))  aallss jjee  nniieett  kkaann!!  
HHeeeell vveeeell ggrrooeettjjeess vvaann  ddee  WWoollvveennlleeiiddiinngg JJ



Vergadering van 
9u30-12u

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

7/11 SUPER SNELLE SPORTVERGADERING

14/11 LOLLIGE LADDERCOMPETITIE

21/11 AARTSMOEILIJKE ALLEN TEGGEN 1

27/11 SMAKELIJKE SPECULAASVERKOOP

5/12 PROPERE PIET EN SMERIGE SINT

Helen, Saar, Lien,
Sophie & Helene



PIO’S NOVEMBER
7/11: Cluedo-vergadering
14/11: Opa-vergadering (kom verkleed)
21/11: Knutselvergadering
27/11: Speculaasverkoop
04/12: Eetactie

Groetjes,
Alexander, Giulia, Astrid, Sander en Dries

Afzeggen: bij Giulia (04 68 25 06 88)



14/11
Vergadering op

wieltjes!!

21/11 
Wie is de mol?

28/11
Speculaasverk

oop
(zaterdag)

04/12
Reisje rond de

wereld!
(Zaterdag)

->Afzeggen voor 
vrijdagavond bij 

Laurence: 
0496394062

->Vergaderingen 
gaan vanaf 

December op 
zaterdag-

avonden door 
van 19:30-21/30

JJoonngg  GGiiddsseenn



Jong Verkenners 
Contacteer je leiding

Voor meer info.



Gidsen 

7/11 : PisQUIZZZZ

14/11 : ONTBIJT (eindelijk)

21/11 : Modeshow vergadering

27/11 speculaas verkoop
(Zaterdag)

4 /12 : Snapchat vergadering
Manu , Cato , Julie , Astrid en 
Florens
Afzeggen bij Manu : 
0484287562



  VK MAGAZINE 
 

7/11 Vergadering op 
wieltjes 

27/11 (za) 
Speculaasverkoop 

21/11 Ontbijt- 
vergadering 

14/11  
Recordvergadering 

4/12 (za) Harde pieten 
vergadering 

NOVEMBER 

Afzeggen bij Karolien  
Avondvergaderingen van 19:30 tot 
21:30 vanaf 4/12 



SPECULAASVERKOOP

Zaterdag 27 november SLIMSTE JIN

Zaterdag 4 december

CHOCOMELK EN 
CURRYWORSTEN 

Zondag 14 november

JIN-JIN

Zondag 7 november

Zondag 21 november

Jin
si

n 
no

ve
m

be
r  

Afzeggen bij Alec 0499 39 78 54

SPORT


