


Mei 2019
Alweer een goede dag aan allen 

Wat staan er weer schitterende activiteiten op de planning voor de maand mei! 
Het zonnetje komt er af en toe eens door, 
waardoor de top acteurs van het TONEEL (4-5mei) hun repetities 
al eens buiten kunnen houden.

Ook de ijverige JV leiding laat er geen gras over groeien en organiseren na hun leuke Streken 
Toog, een originele JV PRIVÉ (11 mei) als nooit tevoren! 
Wie dat weekend nog wat extra tijd op de scouts wil doorbrengen, 
kan op vrijdagavond 10mei een drankje consumeren op de laatste TOOG van het jaar, van de 
Kwakken! 

Dan wensen wij de jongsten onder ons nog heel veel buitenspeeltijd, en de oudere onder ons 
moed voor die dikke boeken in hun hersenpan te proppen! 

Gegroet het ga je goed, 
De groepsploeg



 
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 26 mei tussen 10u en 12u.  
Woont u in een andere gemeente dan kan u de flessen afhalen op zondag 26 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 27 april en op 4-5 mei 
 
Proeven en bestellen kan op de kampinfo-avond van 27 april, zaterdag en zondag 4 en 5 mei tijdens 
het scoutstoneel of via e-mail wijnverkoop60ste@hotmail.be tot 12 mei. 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 : Terre di Chieti Sangiovese IGT 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.  



 



KOOP EEN RODE KRUISSTICKER BIJ EEN VAN DE JINS 

STEUN HET GOEDE DOEL & HELP ONS MEE OP JINKAMP

€5/sticker





KWIKKEN IN MEI
5/5: Scoutstoneel om 13u! Neem 
4 euro mee
12/5: Bosspel, we spreken af om 
10u aan het zwembad ‘Den 
Bessem’
19/5: Vergadering op wieltjes! 
Vergeet je coole skates, 
step,…niet!
26/5: Kookvergadering, neem 2 
euro, bord, bestek, beker mee
1/1: Vergadering op 
zaterdagavond! Als ik groot ben 
wil ik worden- vergadering
Kom verkleed in je 
droomberoep!

Zondagvergaderingen: 10u-12u in uniform
Afzeggen ten laatste vrijdag:
Silhou 0476533922
Lulu 0493819655

Dikke knuffels en kussen
Baldi, Silhou, Momo, Suki, Akela, Lulu



 
 
 
	

05/05:	Toneel	(we	spreken	af	om	12u45	aan	de	wei)	
12/05:	één	tegen	allen		
19/05:	Superhelden	vergadering	(kom	verkleeed	in	je	lievelingssuperheld)	
26/05:	neem	je	mama	of	papa	mee	want	het	is	MAMA	en	PAPA	vergadering	
	(vanaf	zaterdag	1	juni=	start	avondvergaderingen	van	18u30	to	20u30)	
01/06:	BBQ	(neem	een	vleesje+	1	euro	mee)	
	

AFZEGGEN	VOOR	ZATERDAGAVOND	
BIJ	FONNIE	(0479594255) 

	



 

Kabouters mei 

1 juni: knutselvergadering (de 
vergadering is van 18u30-20u30)  

5 mei: We gaan naar het 
scoutstoneel ! (zie mail 
voor meer info)  
 

12 mei: vettige swa 
(doe kleren aan die vuil 
mogen worden)  
 

19 mei: mastermind  
 

26 mei: bomma en bompa vergadering 
(verkleden mag, maar hoeft niet) 
 

Afzeggen kan via :  
kabouters60@gmail.com  
Zazoe: 0497 16 31 33 
Patje: 0491 07 00 22 
Tot snel! Kiko, Musti, Mushu, Patje, Zazoe, 
Ziva  
 

 



MEI



MIGI’S IN MEI! 
ZO 5/5: toneel om 13u

ZO 12/5: verwenvergadering 

ZO 19/5: verrassingsvergadering 

ZO 26/5: techniekvergadering 

ZA 1/6: vettige swa 

vergadering za 1/6: 18u30-20u30 
Afzeggen: 0499111908 (Jules) of een mailtje sturen naar 
migis60ste@gmail.com 

XOXO Nathalie, Inne, Victor, Jules en Marie



Pio’s in mei
5/05: Toneel (meer info via mail)

12/05: klakkebuis vergadering

19/05: Vergadering op wieltjes

26/05: Sportvergadering

01/06: Bezinning

Afzeggen: pios60ste@gmail.com 
0470 54 25 52 (Lien) 
0489 87 86 25 (Lena)

Kom in uniform!
Zondag Vergaderingen om 9:30
Vanaf 01/06 om 18:30



Vanaf 1 juni zijn het avondvergaderingen 

Zondag: 5 toneel 13u+5€

vergaderingen afzeggen enkel via sms (niet op mail) 0491 23 84 53. vragen 
jonggidsen60ste@gmail.com

Louise, Paulien, Juliette, Marijke, Louis en Joeri

Zondag 12: sportvergadering→ sportoutfit 

19 mei: Frietkotentocht (5 euro + met de fiets komen)

26 mei: Vettige Swa

1 juni: karaoke/Just Dance

19:30u-21:30u (zaterdag)



 

JV’s In Mei 

5/05 Scoutstoneel 
om 13u  

11/05 JV-privé 

19/05 Vettige swa 

26/05 zwemmen 

1/06 Waterspelletjes  
(avondvergadering) 

Afzeggen bij Lauren: 0495649595 



5 mei: Toneel! 
we verzamelen

op de scouts
om 12.45 uur. 
Neem 6 euro 

mee

12 mei: Patrouillevergadering 
Flore , Jane ,Margot DF, Cato, 
Charlotte D, Merel, Rozelien , 

Floor, Marie

Spreek samen af en maak een 
leuke vergadering

19 mei: 
Sociale media 

spel

26 mei: Patrouillevergadereing:
Annalissa, Tahnee, Lauren, 

Louise, Delphine, Caro, Hanne, 
Fien

Spreek samen af en maak een 
leuke vergadering

1 juni: ruwe spelen
(zaterdag)

Afzeggen nog steeds op voorhand (vrijdagavond) via messenger of via sms X-jes Asja, Bobbie, Henk, Karolien, Manon en Saar





JINS IN MEI
za 4 mei 

scoutstoneel om 19h30 
zo 12 mei

parochiefeest om 10h30
zo 19 mei 

jin jin vergadering
zo 26 mei

jin jin vergadering
za 1 juni

ruwe spelen
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