Gegroet JV en ouder!
Wie zich nog moet inschrijven kan dit online op de site https://scoutslille.be/ doen.
Kentekens voor op het hemd kan je krijgen op de scouts, deze zitten in het lidgeld
inbegrepen. Lidgeld is dit jaar weer 40 euro, meer info over het lidgeld betalen vind
je terug op de site.
Zondag 26 september
Iedereen is welkom op onze eerste vergadering! Om 13u 30 aan de scouts! Doe slechte kleren
aan want we vliegen er meteen in. Om 16u 30 zal de vergadering eindigen.
Zondag 3 oktober
Pak allemaal uwe beste vriend mee want vandaag is het vriendjes vergadering! Deze maat moet
niet in de scouts zitten, iedereen is weer welkom om te komen proberen. Hoe meer zielen hoe
meer vreugde. 13u 30 aan de scouts.
Zondag 10 oktober
Haal uw innerlijke architect maar boven want vandaag gaan we een katapult maken om het kasteel
van Vorselaar in te nemen. Be there!
Zondag 17 oktober
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, de leiding is op weekend om mega showe
activiteiten in elkaar te steken.
Zondag 24 oktober
Naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging is het vandaag battle tegen de chiro. Wij
hebben elk lid nodig zodat we kunnen laten zien wie de beste jeugdbeweging van Lille is!!!
Vrijdag 29 oktober
Vandaag bibberen en beven op de Halloween vergadering! Je mag altijd een pamper aandoen.
19u 30 op de parking aan de Lilse Bergen! Om 21u 30 mogen de ouders een warme chocomelk
komen drinken aan de Lilse Bergen.

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de
vergaderingen. Hopelijk tot op de volgende vergadering!
Een stevige linker, de leiding
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