Scouts Velm - Kalender
Lieve welpen en ouders,
Het is al weer tijd voor de laatste kalender van het jaar . Maar niet getreurd; er staan nog een
heleboel leuke activiteiten op het programma! Tenzij anders vermeld, gaat de scouts voor de welpen
nog steeds door op zaterdagochtend van 9u30 tot 12u. We verzamelen aan de kerktrappen. Bij deze
doen we nog een warme oproep om elke week met zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd! ☺
DATUM
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
17-18 april
25 april
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

GEPLANDE ACTIVITEIT
Highland games: laat jullie baard maar groeien voor vandaag ;-)
We gaan bowlen! Dit gaat namiddag door van 14u – 17u. Gelieve op voorhand te verwittigen of je al
dan niet komt.
Miss Welp: Vandaag mogen jullie allemaal als meisje verkleed komen
Geen vergadering; jullie leiding verdedigt de eer van Scouts Velm op de leidingstrophy.
Geen vergadering; vrolijk Pasen!
Mini-weekend! Dit zal doorgaan van vrijdagavond tot zaterdagavond. Meer info volgt nog.
Haal jullie lieve gezichtjes en beste verkooptalenten nog een laatste keer boven, want we gaan
centjes verdienen om de welpenkas te spijzen. Kom met zoveel mogelijk!
Geen vergadering; jullie leiding gaat het coolste kamp ooit voorbereiden op planningsweekend.
Fietsvergadering! Kom met je fiets, helm en fluovestje naar de scouts.
Bekentocht! Doe schoenen/botten en kleren aan die nat mogen worden, want we gaan het pad van
de Molenbeek volgen.
Laatste vergadering van het jaar → allemaal komen!!

Zet het in je agenda:
Scoutskamp 2020: zondag 19 tot zondag 26 juli 2020 (Hou dit vrij, dit wil je niet missen ☺)

www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

Als je nog geen lid bent van onze Facebookgroep om de communicatie tussen leiding en
ouders van welpen te vergemakkelijken, voeg je dan bij de groep ‘Welpen 2019-2020’ of
voeg iemand van ons toe.

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Stevige linker,
Arne (0479581272) of ghysenarne@hotmail.com
Céline (0475846105)
Lize (0495996987)
Inte (0471784582)
Féline (0493584110)

