Scouts Velm - Kalender
Lieve leden en ouders
We gaan weer van start met de activiteiten en bouwen samen verder aan leuke
scoutsavonturen. Al onze spelletjes gaan door op Za van 9u30u tot 12u (tenzij anders
vermeld op de kalender!). We verzamelen steeds aan de kerktrappen. Ook bij slecht weer
spelen wij graag buiten, denk eraan dat uw kind steeds vuil (tot zeer vuil ;) ) kan thuiskomen.
DATUM
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
05.03
12.03
19.03
26.03
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04
07.05
14.05
21.05
28.05

GEPLANDE ACTIVITEIT
Vergadering
Vergadering 14:00 – 17:00 uur
Vergadering
Vergadering
Cupido schiet vandaag vast en zeker raak! Verdere info volgt nog.
Vergadering
Vandaag nemen we afscheid van onze allerliefste Féline, want zij vertrekt op Erasmus naar Senegal.
Vergadering
Papierslag
Geen vergadering
Geen vergadering
Vergadering
Geen vergadering
Geen vergadering
Vergadering
Vergadering
Geen vergadering
Papierslag
Vergadering
Vergadering

Lidgeld
Gelieve nog eens na te kijken of het lidgeld reeds betaald is, want dit is heel erg belangrijk
voor de verzekering. Het lidgeld voor werkjaar 2021-2022 bedraagt €34
euro. Het verminderd lidgeld is €10 (indien u hier informatie over wil, contacteer iemand van
de leiding). 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).

Zet het in je agenda (afhankelijk van Corona of deze evenementen doorgaan)
•
•
•

Jeugdmis: 19 maart 2022
Jaarlijkse BBQ: 7 mei 2022
Scoutskamp: 13 juli tot 24 juli 2022

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Marie Vannitsem – 04 73 54 86 30
Féline Vandenberk – 04 93 58 41 10
Jarno Gysens – 04 96 83 59 04
Febe Bollingh – 04 68 22 01 50
Noor Brugmans – 04 78 18 36 62
www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen

