


Mei 2018

 Beste vrienden, 

De lente is in het land! Stilaan komen de eerste korte broeken boven en kun-
nen we hier en daar al een blote arm zien. De meimaand is op de 60ste de 
typische maand van de kampinfo. Alle leiding steekt de handen uit de mouw-
en om een zo origineel mogelijk standje te kunnen neerzetten. 

Verder kunnen we ook nog meedelen dat onze goede doelvergadering een suc-
ces was! De jongste takken gingen snoepsatés verkopen en dit was goed voor 
een dikke 500 euro! 

Een stevige linker, 

Groepsploeg

Annemarth, Lander, Sam en Asja 





 

Ben jij op zoek naar een babysitter, iemand die je tuin een grondige 
kuisbeurt geeft, helpende handen op een trouwfeest, communie,… of 
gewoonweg iemand die je kan helpen? Dan kan u onze jins inhuren! 

Voor meer info mailen naar jins@60ste.be of bellen naar 0489 89 54 88 
(Sofie Van Bragt) of 04 99 35 39 31 (Annemarth De Boeck) 



Wijnverkoop Oudercomité 60ste St Jozef
Ja hij is er weer! De traditionele wijnverkoop van het Oudercomité van de 60ste.
Zoals gewoonlijk worden de flessen in Mortsel, Boechout, Hove en Edegem geleverd bij u thuis aan 
de deur op zondag 27 mei tussen 10u en 12u.
Woont u in een andere gemeente dan kan u de flessen afhalen op zondag 27 mei om 12 uur na de 
scoutsvergadering.

Aarzel niet om je keuze te maken uit onderstaande wijnen en te bestellen! 

Proeven tijdens kampinfo op zaterdag 5 mei
Bestellen kan op de kampinfo-avond van 5 mei of via e-mail wijnverkoop60ste@hotmail.be tot 20 mei. 
Proeven kan op zaterdag 5 mei tijdens de kampinfo, zondag 20 mei na de scoutsvergadering, …. 
Indien je twijfelt welke wijn je zou nemen, kom dan zeker even langs!

Naam Prijs

Rood : Vinho Regional Terras do Dão Irreverente Tinto 6 € / fles

Rood : Al mansa do. Castillo de Almansa Reserva 7,5 € / fles

Rood : Montepulciano d’Abruzzo doc Carletti 9 € / fles

Wit : Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Collezione Belpoggio Colonnara 6,5 € / 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

Met de opbrengst kan het oudercomité het onderhoud, verwarming en waterverbruik van de 
lokalen betalen.



 

Mei  

13 mei:  

Omgekeerde vergadering 20 mei:  

Vettige saw 

(Vuil kleren) 

27 mei:  

Quiz 2 juni:  

Stratego 

Avond vergadering 
18u30 tot 20u30  

Afzeggen kan via  
Kwikken60ste@gmail.com of  
Via Balloe: 0488 07 96 50 of  
Via Ayo: 0468 27 58 51  

5 mei:  

Kampinfo 



Kwakken in mei
zaterdag 5 mei: vandaag is het kampinfo! 
Wij verwachten jullie allemaal voor al een 
eerste kennismaking met het kwakkenkamp!

zondag 13 mei: Knutselvergadering 

Zondag 20 mei: omgekeerde 
Vergadering! 

Zondag 27 mei: weispelen 

zaterdag 3 juni: 
avondvergadering van 18:30 
tot 20:30! Vandaag is het      
vettige swa!



5 mei : Kamp info 
 6 mei GEEN 
vergadering 

13 mei : omgekeerde 
vergadering 
Jullie moeten ons deze 
week missen, andere 
leiding komt ons 
vervangen! 

Kabouters in mei 

20 mei : Vettige Swa 
Trek je vuilste kleren aan! 

27 mei : Reisje rond de 
wereld 
Neem een rugzak, knuffel, 
tandenborstel, handdoek 
en goed humeur mee! 

02 juni : vergadering op 
wieltjes 
Neem jullie fiets, 
skateboard, rollerblades, 
step, … mee! 

Neuze, neuze! 
Mushu, Kala, Ziva, Nova & 
Jacky 
 
Afbellen bij: 
Kala: 0491238453 
Nova: 0474040028 
Kabouters60@gmail.com 



29 April: Goede Doelen Vergadering

5 Mei: Kampinfo!!! (6 mei: geen vergadering)

13 Mei: Omgekeerde Vergadering

20 Mei: Vettige Swa

27 Mei: Baseball vergadering
*2 Juni: Filmvergadering 

HATHI – BAGHEERA – ROCKY – BALOU - AKELA
Afzeggen via SMS: 
+32471060742

*Zaterdagvergadering van 18u30 – 20u30



Migi’s in mei
5/05: kampinfo                                                                                                               13/05: omgekeerde vergadering

20/05: vettige swa
27/05: mannen vergadering                            

2/06: sport vergadering  

AFZEGGEN: +32479258982 of migis60ste@gmail.com
Dikke kusjes van jullie leiding
Louis, Karolien, Paulien, Nathalie en Jef 



29/04 Goede doel vergadering      
(10u) ! 

5/05 Kampinfo (19-21u) 
-> 6/05 geen vergadering

13/05 Omgekeerde 
vergadering

20/05 Bosspel 
(kom met de fiets! )

27/05 Techniek 
vergadering 

3/06 Vergadering op wieltjes

leiding:Jasper, jill,aron,tom,saar en joerileiding:Jasper, jill,aron,tom,saar en joeri
Afzeggen op: pios60ste@gmail.com of 0491026678 (joeri) i) –––– 0487206320(saar)





Zaterdag 5 mei
Kampinfo 19 -21u

13 mei
omgekeerde
vergadering

Kom in uniform en met 
de fiets! Afzeggen via 

mail of bij
Elise: 0496724485
Sofie: 0493710158

20 mei 
sluipspel27 mei

techniek







 

Jins in Mei 
 

Zaterdag 5 mei: Kampinfo voor andere takken (19u – 21u), wij houden toog 
open! 

 

Zondag 13 mei: Omgekeerde vergadering, zelf leiding geven aan lieve kindjes. 

 

Zaterdag 19 mei: Kampinfo, meer info via mail 

 

Zondag 27 mei: Jin – Jin (Alec, Oliver, Andreas, Marie, Elisabeth, Jasmijn) 

  

Zaterdag 2 juni: Ruwe spelen 

 

- Hannes, Annemarth, Fred, Asja, Lander, Sofie 


