
 

Ahoi jongverkenner en ouder! 

Zijn jullie klaar voor een jaar vol spanning, sensatie en super leuke 
avontuurlijke vergaderingen? Kom dan zeker af naar de vergaderingen van 
Scouts Lille-Poederlee! 

 

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 27 september 

Jaja, het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar is aangebroken! Om jullie weer een jaar vol 
onvergetelijke momenten te bezorgen gaan we een stevige band opbouwen met de leiding aan 
de hand van kennismakende spelletjes en pleinspelen. We verwachten jullie van 14u tot 17u 
aan de scoutslokalen in Lille. De leiding kijkt er enorm naar uit! Hopelijk jullie ook! 

 
Zondag 4 oktober 

Vandaag gaan we grondig testen of jullie over de nodige strategieën beschikken om de 
wereld te veroveren! Tactisch inzicht, een stevige portie leiderschap en strijdlust komen zeker 
van pas! Afspraak van 14u tot 17u aan de scoutslokalen in Lille! 

Zondag 11 oktober 

Deze vergadering testen we jullie kennis over het mooiste dorp van de Kempen: Lille! We 
gaan de mooiste parels van het dorp leren kennen en zorgen ervoor dat jullie bekend 
worden in ons dorpje. 14u tot 17u op de scouts! 

Zondag 18 oktober 

Wie is de sterkste JV onder ons? Wie heeft het meeste karakter om zich tot ‘koning brutus’ te 
kronen? Dat is de vraag die wij gaan beantwoorden. Met verschillende proeven zoeken wij dit 
uit! Afspraak van 14u tot 17u op de scouts! 

Zondag 25 oktober 

Ochtendstond heeft goud in de mond. Met die woorden heb ik eigenlijk al evenveel gezegd 
dan dauwtrippen. Om 6u aan de scouts. Om 10u eindigt de vergadering. 



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 florpeeters01@hotmail.com 

 

De rest van de leiding blijft nog eventjes geheim! 


