Sint-Martinusscouts Velm
Lieve leden, ouders en vrienden van de scouts
Ravotten in de modder, met takken spelen in het bos, op kamp gaan in eindeloze
groene vlaktes. Scouts en gidsen houden van de natuur: van buiten zijn worden we
warm vanbinnen. Wij genieten van het buitenleven en willen dat nog lang blijven
doen. Daarom gaan we dit jaar voor

MINDER IS MEER

Wij geloven dat het anders kan. Met minder voedsel weggooien, minder
energieverspilling en minder afval. Maar vooral met veel meer bewustzijn, meer
liefde en meer respect voor elkaar én de natuur.
Het nieuwe scoutsjaar start met een spetterende openingsshow op zaterdag 22 september 2018 van
09u30 tot 12u30. De leiding zal jullie vol spanning opwachten aan de kerktrappen. Aarzel niet om
vrienden mee te brengen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Vanaf Za 29/09 en Zo 30/09 starten
de wekelijkse activiteiten weer.

ZATERDAG
9u30 – 12u

14u – 17u

Welpen
Jong-Verkenners
Verkenners
Kabouters
Jong-Gidsen
Gidsen

Jongens geboren tussen 2008 – 2010
Jongens geboren tussen 2005 – 2007
Jongens geboren tussen 2002 – 2004
Meisjes geboren tussen 2008 – 2010
Meisjes geboren tussen 2005 – 2007
Meisjes geboren tussen 2002 – 2004

ZONDAG
10u – 12u

Kapoenen

Jongens en meisjes geboren tussen 2011 en 2012

Inschrijving:
Indien je kind een nieuw lid wordt van Scouts en Gidsen Vlaanderen, gelieve hem/haar dan ook via de
site in te schrijven (www.scoutsvelm.be -> lid worden), zo hebben wij ook meteen de juiste
contactgegevens.

Lidgeld:
Het lidgeld voor het werkjaar 2018-2019 is €32,90. Hierdoor ben je verzekerd op alle toegelaten
scoutsactiviteiten en op de weg van en naar het lokaal. Gelieve vóór 15 oktober 2018 bovenstaand
bedrag over te dragen op het rekeningnummer BE19 7350 3575 6612 met als mededeling de naam
van je kind + de tak van je kind Vb: Lies Bosmans - Kapoenen.

Belangrijke data:
Winter BBQ: 03/11/2018
Scoutskamp 2019: 17/07 tot 28/07/2019

www.scoutsvelm.be voor info over ons, de geplande activiteiten per tak, contactgegevens,…
“Scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

Een stevige linker
Leiding Scouts Velm

