
Gegroet JV en ouder! 

Bij deze de maandplanning van oktober. Wie zich nog moet inschrijven kan dit  

online op de site https://scoutslille.be/inschrijven doen. Kentekens voor op het  

hemd kan je krijgen op de scouts, deze zitten in het lidgeld inbegrepen.  

Het lidgeld is dit jaar weer 40 euro, meer info over het lidgeld betalen vind je terug op de site. 

 

Zaterdag 30 november  

Omdat we al genoeg actieve vergaderingen hebben gedaan, zullen we vandaag onze rustige 

verantwoordelijke kant laten zien; ne geuje film zien. 

We verwachten jullie om 18u30 en om 20u30 is de vergadering gedaan. 

Zondag 8 december 

Het is te hopen dat jullie zowel acrobatisch als humoristisch zijn want vandaag gaan we kijken wie er een 

echte zwarte piet is, verkleed jullie zo goed mogelijk en misschien levert dit wel een voordeel op      .  

13u30 aan het heem de vergadering is gedaan om 16u30 

Vrijdag 13 december 

 Na deze vergadering zullen er zich geen heksen meer bevinden in Lille. We hopen wel dat het bos niet 

in lichte laaie gaat staan na onze verwarmende fakkeltocht. We spreken af om 19u aan het heem, deze 

vergadering eindigen we om 20u 30 op kerst@lille (in het Trapleerke) om nog gezellig na te genieten 

met de warme choco of een jeneverke voor de mamsie en de papsie. 

Zaterdag 21 december 

Het is vandaag geen vergadering omdat het ALS wandeling is op zaterdag 21 december. 

Zondag 29 december 

Omdat we allemaal moe zijn van al die feesten, mogen jullie rustig in bed blijven liggen. GEEN 

vergadering dus voor vandaag. 

 

Als er vragen of opmerkingen zijn kan je steeds terecht bij de leiding, ook voor en na de vergaderingen. 

Een stevige linker,  

de leiding 

 
JV Leiding 2019 – 2020: 
Ben Janssen (takleider)  - 0492855903   benjanssenbe@yahoo.com 
Brit van Glabbeek 
Hendrik Cuylaerts - 0468271201 
Bjorn Embrechts 
Flor Peeters 
  

https://scoutslille.be/inschrijven
mailto:benjanssenbe@yahoo.com


Belangrijke data:  

13 december → kerst@Lille 

21 december → ALS wandeling 


