


Beste ouders, leden en sympathisanten van de 60ste,

Nu alle kampen achter ons liggen staat de maand september te popelen om te beginnen. Beginnen doen we 
traditiegetrouw met de weifeesten. Dit jaar keren we terug naar het Oude Egypte en maken we kennis met 
de mooiste piramides, oudste farao’s,... Wie weet komen we Cleopatra wel tegen, spannend! Vrijdagavond 
mogen (oud)leiding, ouders,... laten zien wat ze allemaal weten in onze jaarlijkse quiz. Zaterdagavond is het 
bezinning met aansluitend het avondspektakel waarin enkele van onze leden en leiding zullen schitteren. 
Afsluiten doen we die avond met een kampvuur. Op zondag organiseert het groepscomité een overheerlijke 
brunch zodat alle magen goed gevuld zijn voor de overgang in de namiddag.

Het weekend na dit spetterende weekend is het jammer genoeg geen vergadering. De eerste vergadering zal 
plaatsen op zondag 18/09. De leiding kijkt ernaar om alle nieuwe leden te leren kennen en zich samen een 
heel jaar te amuseren.

Wij hebben er alvast heel veel goesting in om er ook weer dit jaar een spetterend jaar van te maken.

Stevige linker,
Ann-Sofie, Fien, Giulia, Manu en Sophie



De 60ste lee�! Hoewel scouting doorheen de jaren wel enkele veranderingen hee� 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 speci�eke lee�ijd. 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.

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, 67 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.

De 60ste lee�! Hoewel scouting doorheen de jaren wel enkele veranderingen hee� 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 speci�eke lee�ijd. 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 speci�ekere 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

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 
zondagmorgend even langskomen.

Groepsploeg
groepsploeg@60ste.be
Oudercomité
ouders@60ste.be
De Zestiger
zestiger@60ste.be
Materiaal
materiaal@60ste.be
Sjorkot
sjorkot@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 �uoricerend 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
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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 �nancieel 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 �nancieel 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 hee�… dan staan we ook klaar voor hen. Verleden scoutsjaar hebben we 
bijvoorbeeld voor alle takken een nieuwe EHBO-ko�er aangekocht.

Uiteraard worden naast dit alles ook de nodige inspanningen gedaan om samen een �jne 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 �inke linker,
Anke, Bert, Christophe, Dries, Edwin, Fabienne, Johan, Joris, Katrien, Kristof, Michael, Peter, Sabine, So�e en 
Steven

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 nieuwjaarstournee 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,
Jolien, Bart, Oliver, Niels, Wim, Christophe, Kim, Dave, Arianne, Els, Heidi, Nathalie, Nick, Asja en Dries
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Kwikken
Sofie Van Den Bussche
Jasmijn Cuypers
Margot Delafortrie
Ella Timmermans
Stien Vets
Flore Smolderen 

Wolven
Emma Van Hoestenberghe
Charlotte Doms
Rozelien Aerts
Charlotte Chapelle
Matthias De Vré
Seppe Slootmaekers

Jonggidsen
Helen Vermessen
Sarah Lamotte
Astrid Vercauteren
Lien Schack
Hanne Delafortrie
Guilia Calvo

Verkenners
Merlijn Van Wezemael 
Kasper Vets
Dries Dingemans
Luna Beukeleirs
Laurence Rumes
Maren Bergen

Kwakken
Ilian Boels
Simon Raes
Wout Dierickx
Margot De Ketelaere
Louis Foblets
Jurgen Swerts

Migi’s
Rob Gurny
Merel Housen
Soetkin Smolderen
Anthony Verstreken 
Maïlys Maes
Annalissa Desmyter

Jongverkenners
Alexander Frank
Vince Van Genechten 
Sander Re
Floor De Deken
Marie Van Hoestenberghe

Jins
Arnaud Lemmens
Julie Chapelle
Fien Bergen
Fien Slootmaekers
Manu Jennes
Emma De Boeck

Kabouters
Julie Van Diest
Lars Hermans
Warre Maerevoet
Cato Maerten
Louise Laforce
Richard Vdl
Frederik Smets

Pio’s
Thomas Rapol
Tom Vergauwen
Sander Spaepen 
Stijn Van Asten 
Juliette Van Dessel
Fien Jacobs

Gidsen
Ann-Sofie Vergauwen
Linde Housen
Amélie Scheerlinck
Sophie Chapelle
Florens Aerts
Dries Buytaert

Groepsploeg
Ann-Sofie Vergauwe
Fien Slootmaekers
Giulia Calvo
Manu Jennes
Sophie Chapelle

We gaan dit jaar in met 67 actieve leiding!!
&

335 enthousiast leden



Kwakken Kwikken Wolven

Kabouters Migi’sPio’s

Jong Gidsen Verkenners Gidsen 



HELPENDE HANDEN NODIG?

RENT A JIN!

JINS@60STE.BE
JULIE: +32 472 34 14 50 MANU: +32 484 28 75 62 

DE JINS VAN DE 60STE MORTSEL-BOECHOUT 
STAAN VOOR JE KLAAR!

JINS 2005
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BLOND SPECIAAL BIER

DOE EENS 







Vergaderingen van 10u - 12u
Afzeggen via Whatsapp bij Borro 0489883926
 Kusjes de kabouterleiding

Richie, Borro, Rambo, Mushu, Lilo, Zulu en Simba

25 september 
Brunch 
(neem 2 euro mee)

18 september 
Kennismakings-
vergadering

11 september
Geen 
vergadering 

2-4 september
Weifeesten 

1 september 
Inschrijvingen 
op de wei 
19u - 21u 

2 oktober 
Geen 
vergadering 
(de leiding is 
op weekend)

Kabouters in september

v



11/9
Geen 

vergadering

Wolven in september

2/10

Geen vergadering

Afzeggen via Nano 

+32 471 55 08 92

(voor vrijdag avond)

2/9 tot 4/9 

Weifeesten

  25/9 
Vergadering op 

wieltjes 
(neem een step, 

skateboard,... mee)

18/9 

Kennismakings

vergadering



MIGI’S IN 
SEPTEMBER

1 september 
inschrijvingen 

op de wei: 
19u-21u

2-4 
sepember: 
weifeesten

11 
september: 

geen 
vergadering

18 september: 
kennismakings-

vergadering

25 
september: 

lokaal 
versieren

2 oktober: 
geen 

vergadering

Vergaderingen op 
zondagochtend 

van 9u30 tot 12u

Afzeggen bij 
Rob op 

+32487275193

?

?
?

?

?
?

Kusjes van jullie 
nieuwe leiding <3



PIO'S INPIO'S INPIO'S IN
SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER

2-3-4/9: WEIFEESTEN2-3-4/9: WEIFEESTEN2-3-4/9: WEIFEESTEN
11/9: GEEN VERGADERING11/9: GEEN VERGADERING11/9: GEEN VERGADERING

18/9: KENNISMAKINGSVERGADERING18/9: KENNISMAKINGSVERGADERING18/9: KENNISMAKINGSVERGADERING
25/9: HET GROTE MAFFIA SPEL25/9: HET GROTE MAFFIA SPEL25/9: HET GROTE MAFFIA SPEL    

2/10: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND)2/10: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND)2/10: GEEN VERGADERING (LEIDINGSWEEKEND)

afzeggen vóórafzeggen vóór
vrijdagavondvrijdagavond

bij Juliette:bij Juliette:
0489 60 52 020489 60 52 02     

vergaderingenvergaderingen
van 9.30u-12u,van 9.30u-12u,

kom in uniform!kom in uniform!



1 september: inschrijven op de wei van 19u-21u!!

2-4 september: weifeesten☼

11 september: GEEN vergadering 

16 september: leiding tegen allen (! van 19.30-21.30)

25 september: kennismakingsvergadering

2 oktober: GEEN vergadering, leiding is op weekend 

JONG GIDSEN '22-'23

Vergadering: zondag van 9u-12u

Afzeggen VOOR vrijdagavond bij 
Hanne: +32498139878 XXXXX JULLIE NIEUWE LEIDING 



Jongverkenners in september

03-04/09:
Weifeesten

11/09: Geen 
vergadering

18/09:  
sportver-
gadering

25/09: 
kennismaking

02/10: geen 
vergadering

Afzeggen tem vrijdagavond bij Marie: 0474067687
Groetjes Marie, Vince, Alexander, Sander en Floor



GIDSEN
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.



VERKENNERS
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.

 

VERKENNERS 

Wie nieuwsgierig is kan al 
eens op zoek naar de namen 
van de leiding! PS: het zijn er 

6 

1/09: inschrijvingen op 
de scoutswei (19u-21u) 

2/09 - 4/09: weifeesten 

11/09: geen vergadering ! 

18/09: kennismaking 

25/09: klakkenbuisvergadering 

2/10: geen vergadering! 

Vergaderingen zijn van 9u-12u 

Afzeggen ten laatste zaterdag om 12u weten op dit nummer: 0496394062 

Magazine 



 
JINS IN SEPTEMBER

2 - 4 september: weifeesten

11 september: geen vergadering

18 september: jintroductie

25 september: lokaal pimpen

2 oktober: leidingsweekend (geen vergadering)

Afzeggingen bij Fien S voor vrijdag avond:       0468185921 Meer info: check Whatsapp     

18 september: kennismaking


