
Voor onze jong verkenners staat er weer een maand vol plezier op het programma! 

 

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. 

 

Zaterdag 1 oktober 

van 13u30 tot 16u30 

Hebben jullie het nieuwe jaarteken al gezien? Ja? Niet helemaal! 

Op deze zaterdag gaan de jong verkenners hun nieuwe jaarteken personaliseren naar onze 

scoutskleuren. Nadien kunnen we onze mama’s, papa’s, grootouders of wie dan ook aan het werk 

zetten om ons eigen schildje op het scoutshemd te naaien. 

Zie dus zeker dat je erbij bent, want Das Goesting. 

 

Zondag 9 oktober 

van 13u30 tot 16u30 

We gaan nog niet te veel verklappen, maar het zal een actievolle vergadering worden. We trekken erop 

uit naar de Lilse Mountains. Allen jullie stalen ros van stal halen is dus de boodschap. (fiets meenemen) 

We starten en eindigen deze namiddag zoals gewoonlijk aan de scoutshemen. 

 

Zondag 16 oktober 

GEEN VERGADERING! 

Dit weekend gaat de leiding op weekend om de activiteiten van het scoutsjaar in elkaar te knutselen. 

We zullen onze jv’s dus even moeten missen.  

 

Zondag 23 oktober 

van 13u30 tot 16u30 

Ooit al eens gedacht om van iets kleins iets heel groots te maken? Vandaag gaan we de vrijgevigheid van 

de Lilse bevolking op de proef zetten. Zeker met de fiets komen! 

 

Zaterdag 29 oktober 

van 19u30 tot 21u30  

Halloweenvergadering. De jv’s worden verwacht op de parking van de camping aan de Lilse Bergen. 

(best met auto) Alle ouders mogen vanaf 21u30 van onze soep of chocomelk komen genieten. De jv’s 

moeten dan ook liefst met de auto worden opgehaald op diezelfde locatie. 

https://scoutslille.be/


 

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  

 

JV Leiding 2022 – 2023: 
 
Kobe Balemans (takleider)   kobe.balemans18@gmail.com 
 Tel.: +32 471 84 50 30 
Jens De Cnodder (kassier) jens.de.cnodder@gmail.com 
Pallieter Dries 
Daan Janssen 
Bram Tops 
Kobe Cuylaerts 
Arno Neefs 
Brent Pelkmans   
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