Kalender GIDSEN
Een nieuw scoutsjaar is weer begonnen met vele leuke activiteiten op de planning! Al onze
vergaderingen gaan door op zaterdag van 14u tot 17u (tenzij anders vermeld op de kalender).
We verzamelen steeds aan de kerktrappen.
DATUM
Za 25 sept.

GEPLANDE ACTIVITEIT
Vergadering

Za 2 okt.

Vergadering

Vrij 8 okt.
- Zon 10 okt.
Za 16 okt.

SOLL weekend
Meer info volgt in een overzichtelijke brief.
Vergadering

Za 23 okt.

Vergadering
- Rond zaterdag 30 oktober is er een Halloweenvergadering voorzien. Meer info volgt! -

Za 6 nov.

Vergadering

Za 13 nov.
Za 20 nov.

Papierslag
We verzamelen om 9 uur op het dorp. Het einde is voorzien rond 15 à 16 uur.
Vergadering

Za 27 nov.

Vergadering

Za 4 dec.

Avondvergadering
Meer info volgt!
Geen vergadering. Veel succes met jullie examens, wij duimen!

Za 11 dec.
Za 18 dec.

Geen vergadering.
Tijdens de kerstvakantie houden we een kerstfeestje! De exacte datum volgt nog!

We proberen steeds onze kalender te volgen. Soms moeten we toch door omstandigheden hiervan
afwijken. We zullen dit tijdig laten weten! Hou dus zeker je berichtjes doorheen de week in de gaten.

Lidgeld:
Het lidgeld voor werkjaar 2021-2021 bedraagt €34,40. Gelieve het lidgeld vóór 20 oktober te storten
op het rekeningnummer BE19 7350 3575 6612 met als mededeling de naam + de tak van je kind.
Op onze site vind je meer info terug over lidgelden (Tab: voor ouders).
Ben je nieuw op de scouts?
Schrijf je dan voor 20 oktober in via onze website www.scoutsvelm.be  Lid worden.

Zet het in je agenda:
 SOLL weekend : vrijdagavond 8 oktober tot zondagnamiddag 10 oktober 2021
 Jaarlijkse BBQ :
zaterdag 7 mei 2022
 Scoutskamp 2022 : 13 juli tot 24 juli 2022

Contacteer ons:
Heb je nog vragen? Wil je ons nog iets meedelen? Dat kan via mail of gsm.
Je kan ook altijd onze website of Facebookpagina raadplegen : www.scoutsvelm.be
Stevige linker, de Gidsenleiding,
Toon Kempeneers
Robrecht Bex
Berdien Rombouts

– 0470 52 18 56 (toon.kempeneers@gmail.com)
– 0471 51 75 78
– 0492 63 95 67

