


De 60ste leeft! Hoewel scouting doorheen de jaren wel enkele veranderingen heeft gekend en met z’n tijd 
is meegegaan, kunnen we wel stellen dat we steeds trouw zijn gebleven aan de vijf basispijlers waarrond 
onze werking draait: engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk en dienstbaarheid. Begrippen 
die zich zichtbaar maken in de samenwerking tussen onze 335 leden, 63 leiding, ouders, oud-leiding en 5 
groepsleiding.

Vanuit deze vlotte samenwerking is het eerste streven van onze vereniging steeds het plezier en de ontwikke-
ling van onze leden. In de verschillende takken worden deze leden steeds behandeld met dezelfde waarden 
in het achterhoofd, maar met aandacht voor hun specifieke leeftijd. Zo vinden de kleintjes (vanaf 6 jaar) 
hun weg bij de kapoenen, en krijgen de oudsten al een heel deel eigen verantwoordelijkheden bij de jins. De 
tussentakken migi’s en pio’s (meisjes/ jongens uit het 5e en 6e leerjaar) voerden we in om zo de grootte van de 
takken te beperken. Dit maakt het voor de leiding een stuk aangenamer waardoor de kwaliteit van het leiding 
geven alleen maar kan verbeteren.

En uiteraard zit onze groep niet stil. Zo openen we dus elk scoutsjaar met een groot opendeurweekend op 
onze wei. Daarnaast komen nog een aantal activiteiten georganiseerd door onze takken zoals eetavonden, de 
modeshow van de gidsen, JG-Soirée, JV-Privé, Jinfeestjes,… Al deze activiteiten leiden uiteindelijk tot één en-
kel doel, de kampen. Want dat is het moment dat Scouting op z’n best is. Elke tak trekt eropuit voor een tijdje. 
De jongste takken gaan op kamp in het Vlaamse land, maar de oudere takken trekken naar de Ardennen met 
de tent. En zoals steeds beleven de jins de tijd van hun leven op buitenlands kamp.

Binnen de scouts is er een motto dat eigenlijk alles zegt: “Scouts is vrije tijd die niet vrijblijvend is”. Want ons 
streven is meer te zijn dan zomaar een hobby op zondag van 9 tot 12u. Van jong tot oud krijgt iedereen z’n 
vrijheden, maar ook z’n verantwoordelijkheden. En dat is wat van Scouting een unieke levenservaring maakt.



Voor algemene vragen over onze scoutsgroep kan je altijd terecht bij de groepsploeg.
Voor de specifiekere vragen kan je de werkgroepjes contacteren. Je kan natuurlijk ook gewoon zondagmor-
gend even langskomen.

Groepsploeg
groepsploeg@60ste.be

Oudercomité
ouders@60ste.be

De Zestiger
zestiger@60ste.be

Materiaal
materiaal@60ste.be

Sjorhout
sjorhout@60ste.be

Drankkot
drank@60ste.be

Website
website@60ste.be

Webshop valt onder het beheer van:

VZW GROEPSCOMITE SCOUTSVERENIGING 60ste – SINT JOZEF MORTSEL

KBO/BTW nummer; 0466414008

E-mail: uniform@60ste.be



Het basisuniform is voor kabouters, wolven, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en leiding 
hetzelfde:

• beige scoutshemd,
• groene trui, jintrui of grijze scoutstrui,
• 60ste groeps t-shirt,
• groene lange broek, korte broek of rok,
• das met fluoricerend lintje,
• eventueel groene of beige kousen.

Kapoenen dragen in plaats van het scoutshemd de speciaal voorziene kapoenentrui.

Verkooppunt scoutsdassen, truien en t-shirts van de 60ste

Geel-blauwe scoutsdassen, t-shirts van de 60ste in alle maten, een schattige kapoenentrui of groepslintjes? 
Bij Bart en Marjolein ben je aan het juiste adres. Scoutshemden, de enige echte groene scoutsbroeken of die 
splinksplinternieuwe scoutssweater, vind je helaas niet bij ons.

Bart en Marjolein  van Bragt – Boiy
E-mail:  uniform@60ste.be
tel. : 0474-64 34 32 of 0474-43 14 67



De 60ste biedt ook tweedehands scoutsuniformen aan. Tijdens de weifeesten en na de eerste vergaderingen in 
september is er alvast een standje te vinden waar je tweedehands scoutsuniformen kan kopen

Vanaf dit scoutsjaar kan je voor het aankopen van een net geen gloednieuw scoutshemd of het binnenbren-
gen van een te kleine kapoenentrui van zoonlief of een gekrompen groene rokje van dochterlief terecht bij:

Ann Ottevaere
0484/06.23.32



Oudercomité 60ste : Iets voor jou?

Het oudercomité van de 60ste  is een groepje gemotiveerde ouders die een aantal keren per jaar de koppen bij 
elkaar steken.
Er wordt in stilte gewerkt aan activiteiten die de groep kunnen ondersteunen op financieel en praktisch vlak. 
Dit alles gebeurt samen en in nauw overleg met de groepsploeg.

Een belangrijke activiteit is de logistieke steun bij de Weifeesten. Traditioneel worden de brunch en de toog 
van dit opendeurweekend door het oudercomité verzorgd.

Regelmatig organiseren we acties om de groep financieel te steunen, zoals de wijnverkoop of de ontbijtactie.
Verder onderhouden we samen met de leiding de lokalen en staan in voor veranderingswerken.

Indien de groep een andere nood heeft… dan staan we ook klaar voor hen. Verleden scoutsjaar hebben we 
bijvoorbeeld voor alle takken een nieuwe EHBO-koffer aangekocht.

Uiteraard worden naast dit alles ook de nodige inspanningen gedaan om samen een fijne tijd door te bren-
gen. Een gezellig etentje of onze nieuwjaarsreceptie zijn hiervoor onze beproefde recepten.

Om de ploeg te versterken hebben we elk jaar nieuw bloed nodig. Heb je zin om deel uit te maken van een 
leuke bende? Aarzel dan niet en laat het ons gewoon weten. De groepsleiding, leiding en jullie eigen kinderen 
zullen je eeuwig dankbaar blijven.

Ons contacteren kan altijd via ouders@60ste.be.

Een flinke linker,
Anke, Bert, Christophe, Dries, Edwin, Fabienne, Johan, Joris, Katrien, Kristof, Michael, Peter, Sabine, Sofie en 
Steven



We willen graag de onderstaande groepssponsors bedanken. Jaarlijks leveren zij ons een financieel steuntje in 
de rug, iets wat we uiteraard sterk appreciëren.

Indien ook uw bedrijf ons een stapje vooruit wil helpen, neem dan gerust contact op met de groepsploeg 
(groepsploeg@60ste.be). We geven u graag meer informatie.



2021-2022
Kwikken      Kwakken
Thomas Rapol      Paulien Vercauteren
Fien De Roeck      Cyrille Stevens
Merel Housen      Vince Van Genechten
Charlotte Doms      Jasmijn Cuypers
Floor De Deken      Rozelien Aerts 
       Emma Van Hoestenberghe

Kabouters      Wolven
Tom Schack      Hanne Delafortrie
Luna Beukeleirs      Rob Gurny
Charlotte De Ketelaere     Dries Dingemans
Marie Hellemans     Maren Bergen
Soutkin Smolderen     Marie Van Hoestenberghe
Hendrik Frank

Migi’s       Pio’s
Helen Vermessen     Astrid Vercauteren
Helene De Ferm     Alexander Frank
Lien Schack       Dries Buytaert
Saar Smolderen      Sander Re
Sophie Chapelle      Guilia Calvo

Jonggidsen      Jongverkenners
Fien Slootmaekers     Merlijn Van Wezemael
Amélie Scheerlinck     Kasper Vets
Justine Aleda      Louise Van de Vijver
Laurence Rumes     Emma De Boeck
Ann-Sofie Vergauwen     Linde Housen

Gidsen       Verkenners
Astrid Denil      Alexander Bally
Cato Desmyter      Arnaud Lemmens
Manu Jennes      Karolien Ceulemans
Florens Aerts      Charlotte Verstreken
Julie Chapelle      Fien Bergen
       Ernest Lenaerts

Jins       Groepsploeg
Inne Hendricx      Sofie Van Den Bussche
Lobke Van Ryckeghem     Saar Smolderen
Sofie Van Den Bussche     Alexander Bally
Andreas Van Bauwel     Fien Slootmaekers
Alec Van Inn      Sophie Chapelle
Ilian Boels
Julie Van Diest



Beste ouders, leden, sympathisanten. 

Ondanks Corona, overstromingen en wisselend weer zijn alle kampen in juli een groot succes geweest. Na 
een maand scoutsrust is het tijd om het scoutsjaar weer van start te laten gaan. Dit gebeurt traditiegetrouw 
met de weifeesten. 

“Foor 60ste” staat dit jaar helemaal in thema van kermis. Het zal dit jaar helaas nog niet kunnen doorgaan in 
het oude jasje. Tijdens het weekend van 1-3 september starten we op vrijdagavond met een quiz voor leiding 
en oudleiding. Op zaterdagavond is het aan de ouders om te quizen. Zondagochtend is er voor de leden een 
ontbijt met hun oude tak met daarna overgang en bezinning. Ook op zondag zijn er heerlijke ontbijtboxen te 
koop om  zo thuis van een brunch te kunnen genieten. 

Na dit openingsweekend is het een week geen scouts. Op zondag 19 september beginnen de eerste vergade-
ringen. De leiding staat dan helemaal paraat om kennis te maken met hun nieuwe leden. 

Wij hebben kei veel zin om er samen een fantastisch scoutsjaar van te maken. Vol  avontuur, pret en scout-
splezier!! 
Dromenland in zicht… 

Stevige linker 
Alexander, Sophie, Fien, Saar en Sofie



> Pio’s
> Verkenners
> Kwakken
> Gidsen 



Voorbereiding van de weifeesten 



 

Groetjes van de kwikkenleiding: Ari, Nano, Toto, Molly & Kala  
 
AFZEGGEN BIJ ARI: 0472 67 37 12 

 2/9 inschrijvingen 

3-5/9 weifeesten 

12/9 geen 
vergadering!  

19/9 
kennismaking-

vergadering 

1-3/10 geen 
vergadering! 
(leiding is op 

weekend) 26/9 
scoutsspelletjes 



Toto

Roro

Lenny

Pitti

Polle

Fura

Kwakken in Sep tember

3-4-5 september

weifeesten

12/09geen vergadering :(

19/09
kennismaking

wij hebben er zin 
in !!

3/10

geen vergadering :(

de leiding is op 

weekend

vergaderingen zijn op 
zondag van 10u-12u

Afzeggen bij Toto
04 78 67 82 50

XXX

26/09
Lokaal versieren

neem een leuke 

foto van jezelf mee





WOLVEN IN SEPTEMBER

3-4-5/09: weifeesten

12/09: geen vergadering

19/09: kennismakingsvergadering

1-2-3/10: geen vergadering, de 
leiding is op weekend

Kom altijd in uniform en afzeggen als je niet kan bij 0487 27 51 93
Heel veel groetjes van jullie nieuwe leiding Xxx



MMIIGGII’’ss  iinn  sseepptteemmbbeerr
3-5/9
Weifeesten 

12/9
Geen 
vergadering! L

19/9
Kennismakingsvergadering

26/9
Bosspel

3/10
Geen vergadering L
(De leiding gaat op weekend!)

AFZEGGEN BIJ HELEN: 0471 29 12 63

GROETJES VAN JULLIE LEIDING! WIJ 
HEBBEN HEEL VEEL ZIN IN HET NIEUWE 
JAAR! 
Saar, Sophie, Lien, Helene, Helen

Vergadering van 9u30 tot 12u



Pio's in september

Vergadering van
9u30 tot 12 uur

Mail: pios@60ste.be
Afzeggen bij Giulia: 0468 25 06 88

3-5 september: Weifeesten
12 september: Geen vergadering
19 september: Kennismakingsvergadering
26 september: Speeltuinentocht
3 oktober: Geen vergadering (leidingsweekend)

Alexander Astrid Dries Giulia Sander



JONGGIDSEN in september

02/09 
INSCHRIJVINGEN VAN 
16.30U-21.00U OP DE 

WEI!

05/09 
WEIFEESTEN (zie mail 

groepsploeg voor 
info)

12/09 
GEEN VERGADERING :((

19/09 
KENNISMAKING, 

SPANNEND…..

26/09 
SPORTVERGADERING, 
VERKLEDEN MAAR :))

3/10
GEEN VERGADERING :(( 

(de leiding is op weekend)

VERGADERING OP ZONDAG VAN 9.00u-12.00u
AFZEGGEN OP 0496394062 (RARA WIE IS DIT?)

TOT OP DE WEIFEESTEN 
XXX JULLIE NIEUWE LEIDING 



 

Emma Kasper 
Linde Merlijn 

Louise 
JV’S SEPTEMBER 2021 

3,4 en 5 september: Weifeesten! 
19/09: Kennismaking 

12/09 en 3/10 GEEN vergadering 
Vergaderingen van 9u tot 12u 

 

Verplicht afzeggen via mail 
of op 0472 04 12 07 (Kasper) 

Min 24u op voorhand! 
 



19

26 september: 
Modeshow



 
VK MAGAZINE 

SEPTEMBER 

3-4-5/09 Weifeesten 
 

26/09 Een 
tegen allen 

19/09 
Kennismaking 

12/09 Geen 
vergadering 
 

03/10 geen vergadering 

Email: 
verkenners@60ste.be 
Afzeggen voor 
vrijdagavond bij Karolien: 
0479258982 
Vergaderingen: 9u -12u 
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