Scoutskalender
Lieve leden en ouders
Een nieuw scoutsjaar is weer begonnen met vele leuke activiteiten op de planning! Al onze spelletjes
gaan door op zaterdag van 9u30 tot 12u (tenzij anders vermeld op de kalender!). We verzamelen
steeds aan de kerktrappen.
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Kennismaking !!!
Eens zien of jullie je plan al alleen kunnen trekken…
Dorpsspel dus doe allemaal jullie scoutshemd aan !!
Vandaag moeten jullie bewijzen wie het sterke geslacht is, we gaan namelijk strijden tegen de
Jong-gidsen !!
GEEN vergadering
Het fameuze sokkenspel
Papierslag!! Iedereen om 9u op het dorpsplein, tot 12u en namiddag van 13u tot …
Leidingwissel .. spannendddd
We spelen het grote smokkelspel
GEEN vergadering
Verrassingsvergadering
We gaan een centje bijverdienen zodat we een leuke activiteit kunnen plannen en daarom gaan
we wijn verkopen !!

In december vindt ons kerstfeestje plaats, maar hier volgt nog meer uitleg over!!

Ben je nieuw op de scouts?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in! Dit kan via onze site www.scoutsvelm.be  Lid worden.

Lidgeld
Het lidgeld voor werkjaar 2018-2019 bedraagt €32,90. Gelieve het lidgeld vóór 15 oktober te storten
op het rekeningnummer BE19 7350 3575 6612 met als mededeling de naam van je kind + de tak van
je kind (Vb: Lies Bosmans - Kapoenen). Op onze site vind je meer info over lidgelden (Tab: voor ouders).

Zet het in je agenda:
Winter BBQ: 3 november 2018
Scoutskamp 2019: 17 juli tot 28 juli 2019
www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” en “Kapoentjes scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Stevige linker, jullie leiding
Karen Lacroix
0470/82.20.04 (Ontembare Tijger)
Pieter-Jan Detraux 0496/68.76.39 (Ondeugende Lijster)
Wout Kempeneers 0475/77.75.70 (Genietende Schorpioen)

