
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. 

 

Zaterdag 31 oktober 

31 oktober, de vooravond van Allerheiligen. Naar traditie gaan we ook dit jaar weer griezelen. 
Kleed je zeker warm aan en neem een reserve pamper mee. Allen welkom vanaf 19u op de 
parking aan de ingang van de camping van de Lilse bergen. Verwachte eind uur is 22u00. 

 
Zondag 8 november 

Jullie leiding weet natuurlijk al langer dat iedereen graag met vuur speelt. Wie dat thuis niet 
mag kan vandaag zijn kans grijpen en die prehistorische verlangens nog is bovenhalen. Om 
ter coolste ontwerp met stekskes dus! Van 14u tot 17u op de scouts! 

Zondag 15 november 

Zoals bij de JV’s de gewoonte is moeten jullie ook dit jaar in patrouilles verdeeld worden. 
Het heeft op zich laten wachten dus jullie zullen wel popelen van nieuwsgierigheid. 
Van 14u tot 17u op de scouts! 

Zondag 22 november 

Tijd om die leren jas nog is aan te doen en ons stalen ros van stal te halen. Vandaag gaan we 
Lille en omstreken onveilig maken. Van 14u tot 17u op de scouts! Kom zeker met de fiets! 

Zaterdag 28 november 

Heb jij een getraind pokerface? Ben jij een deskundige in het nemen van risicovolle 
beslissingen? Vanavond is jouw kans om een multimiljonair te worden! Om 19u ben je 
welkom voor onze casinoavond. Om 21u30 is de vergadering gedaan. Dresscode: 
gentleman 

 
 

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 2020 – 2021: 
 

Flor Peeters +32 471 40 71 08 
Sander Van Dijck 
Hendrik Cuylaerts 
Lode Vloemans 
Pallieter Dries 
Kobe Balemans 
Daan Jansen 
Wouter Mols 

f lorpeeters01@hotmail.com 


