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Beste leden, ouders, leiding, sympathisanten, ... 

De meeste takken hebben ondertussen al een fantastisch weekend achter de 
rug en ook in november valt er weer heel wat te beleven!

Traditiegetrouw trekken we op 3 november met z’n allen de straten op om 
onze heerlijke speculaas te verkopen. Ook dit jaar zal er weer een prijs zijn 
voor de tak die het meeste weet te verkopen, dus aarzel niet en bestel nog snel 
aantal dozen via de bestelbrief op de website!

Voor wie niet genoeg kan krijgen van al dat lekkers, is er op 10 november de 
Italiaanse avond van de migi’s waar u kan genieten van overheerlijke buscetta’s 
of een lekkere zelfgemaakte spaghetti! Ook de pio’s zullen jullie hartelijk ont-
vangen voor hun eetactie op 24 november.

Ook voor zij die graag eens de beentjes losgooien valt er deze maand weer 
wat te beleven op de 60ste. Op 16 november vindt er alweer een nieuwe editie 
plaats van het Stevig Blacklight Feestje van onze eigenste jins ’01.

Zoals u ziet is dit alweer een topmaand waar wij al heel hard naar uitkijken!

Een stevige linker,
Annemarth, Elias, Jules en Sam



Beste leden, ouders en sympathisanten,

Voor het elfde jaar op rij gaat onze speculoosverkoop van start! Om onze 
kampen te sponsoren, verkopen alle leden van de 60ste naar hartelust de 
lekkerste speculozen.  Wat mag u verwachten? Pakjes van 2 Sinterklaasspecu-
lozen, zo’n 23 cm, 160g aan 3 euro. Deze verkopen we ook in de buurt op 
zaterdag 3 november. Meer info over de deur-aan-deur-verkoop vind je op de 
site of bij de takleiding.

Met dit bestelformulier kan je alvast je familie en vrienden wat lekkers aan-
bieden. Wist je trouwens dat wie de meeste speculozen verkoopt, dubbel en 
dik beloond wordt? Ook de tak die het grootste aantal wegkaapt, mag een 
verrassing verwachten en geniet eeuwige 60ste-roem.

Vul het bijgevoegde bestelformulier volledig in en steek het samen met het 
gepaste geld in een enveloppe met je naam en tak op. Bezorg het ten laatste op 
zondag 28 oktober, dit is de laatste vergadering voor de speculoosverkoop.

Je kan je enveloppe afgeven aan Charissa, Eline en Jan Willem (Jinleiding), 
Rosalie (Verkennerleiding),  Robrecht (Gidsenleiding), Jan (Jongverkenner-
leiding), Margot van Daele (Kabouterleiding) en Margot Panneel (Wolvenleid-
ing).

De bestellingen kan u afhalen op zaterdag 3 november van 10u tot 17u op de 
scouts.

Met vragen kan u terecht bij 0497 63 73 45 (Jan).

Doe jullie best!



 

                  
Scouts 60ste Sint-Jozef Mortsel/Boechout  

BESTELFORMULIER SPECULAASVERKOOP 

Naam lid:…………………………………………………………………… Tak:………………………………  

NAAM KOPER : ADRES KOPER : AANTAL: PRIJS: 

  X € 3,00  

  X € 3,00  

  X € 3,00  

  X € 3,00  

  X € 3,00  

TOTAAL :  X € 3,00  





Pio’s:

Mexicaanse avond

Zaterdag 24 November







3/11: Speculaasverkoop van 10u-17u! *4/11 geen vergadering*
11/11: Ander geslacht vergadering! Trek je mooiste jongens/meisjes- kleren aan!
18/11: Sportvergadering! Trek je sportschoenen aan! 
24-25/11: JUNGLE WEEKEND
2/12: Sinterklaas

Vanaf de kerstvakantie gaan de avondvergaderingen door van 18u30- 20u30

Dikke kussen van de kwikkenleiding
-Akela, Momo, Baldi, Suki, Silhou, Lulu

Vergaderingen : 10u-12u in unuform
Afzeggen voor vrijdagavond bij
Silhou: 0476533922
Lulu: 0493819655



 
	 
 
 
	

3/11	
Speculaasver-	
koop	
(dit	is	een		
			zaterdag)	

11/11	
vergadering	
op	wieltjes	

18/11	
ontbijtvergade
ring	
(neem	3	euro		
			mee)	

25/11	
Opa	en	Oma	
vergadering	
	
kom	verkleed	

KWAKKEN NOVEMBER 

02/12	
Sinterklaas-	
vergadering.	
	



 

KABOUTERS NOVEMBER  
 

26-27-28 oktober: weekend  

3 november: speculaasverkoop 

11 november: sportvergadering  

18 november: ontbijtvergadering  

25 november: ruwe spelletjes  

2 december: knutselvergadering  

Afzeggen kan via :  
Kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 
 

tot snel ! kiko, musti, mushu, patje, zazoe, ziva  
 



WOLVEN
03/11: speculaasverkoop, info volgt                                        11/11: sportvergadering                           

18/11: wieltjes vergadering, geen fiets                                    25/11: ruwe spelen

01/12: eetactie, info volgt nog

AFZEGGEN: +32471060724 of wolven60ste@gmail.com
Balou, Tikki, Chil, Bagheera, Mor, Sahi en King Louie



Migi's in November

Za 3 nov: speculaasverkoop (info volgt) 
za 10 nov:  italiaanse avond  

(zo geen vergadering!) 
18 nov: bosspel  

25 nov: klakkebuisvergadering 
 (NEEM ZEKER EEN KLAKKEBUIS EN PIJLTJES MEE!)  

2 dec: knutselvergadering

vergaderingen beginnen om 9u30 
Afzeggen kan op het nummer 0499111908 (Jules) of een mailtje sturen naar 
migis60ste@gmail.com 
xoxo nathalie, jules, marie, victor, inne en fien 



Pio’s november03/10: Speculaasverkoop 10u 
op de scouts
11/10: : Vergadering op 
wieltjes Neem iets mee op 
wieltjes
18/10: Techniek vergadering
24/10: Mexiacaanse Pio eetactie
01/10: Pisquiz



3/11 speculaas verkoop: info volgt

11/11 drugsspel: kom met de fiets

18/11 zwemmen in lier vergadering van 
9-13u, kom met de fiets een neem 10€ 
mee.

25/11 jg soiree vergadering : neem 
leuke ideeën mee.

1/12 vergadering van 19u30-21u30: 
pisquiz 

vergaderingen afzeggen enkel via sms (niet op mail) 0491 23 84 
53. vragen jonggidsen60ste@gmail.com Louise, Paulien, Juliette, 
Marijke, Louis en Joeri



Jongverkenners November

Avondvergaderingen van 19.30 tot 21.30  - kom met de fiets!
Greetz Floris - Celine - Hannes - Lauren - Jan

za 3/11
Speculaasverkoop

van 10u tot 17u

za 1/12
Speurtocht

zo 25/11
Pokémon spel

zo 11/11
Highland games

zo 18/11
Techniek







NOVEMBERzat 3 nov speculaasverkoop

zat 1 dec frietkotentocht
           (19h30 - 21h30 + €3)

vrij16 nov stevig feestje!!!!

zo 25 nov klakkenbuis

9-11 nov jinweekend 
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zo 18 nov opruim 25-jarigenfeest


