
Jhoo VK’tjes en ouders! 

Onze vergaderingen gaan normaal gezien door op zondag op het grote grasplein. Zorg 

er ook voor dat je altijd met de fiets komt.  

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 

Tis weer van da het scouts jaar is weer begonnen en hopelijk kunnen we nu wel een heel jaar grave shit 

doen, om 13u30 aan het lokaal en om 17u moogde oprotten. 

Zondag 3 Oktober 

Vandaag gaan we jullie oriëntatie vermogen testen en zien wa gelle waart zijt, breng mee jullie stalen 

ros een slimme telefoon met voldoende mobiele data. Om 13u30 aan de scouts. 

Zaterdag 9 Oktober 

Vandaag gaan we nog een lekker koken hopelijk bakte gelle er iets van, eet nog ni te veel want ge zult 

kunnen smullen om 19u op de scouts en hopelijk kunnen jullie lekker rond terug naar huis om 22u 

Zondag  17 Oktober 

Dit weekend is het geen vergadering want de leiding is op weekend om het scout jaar de plannen 

amuseert dit weekend maar lekker thuis. 

Zondag 24 Oktober 

Vandaag gaan we nog eens zien hoe goe da gelle kunt knutselen. Zoals gewoonlijk om 13u30 aan de 

scouts. 

Vrijdag 29 Oktober 

Dit weekend is het Halloween zoals gewoonlijk gaan we ons weer amuseren kleed u warm aan en doe al 

vast ne pamper aan, om 20u op de scouts. 

 

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

Een stevige linker,  

de leiding 

 

Belangrijke data: … 

 

 

 

VK Leiding 2021 – 2022: 
Bjorn Embrechts (takleider)  0487/198.788 8.bjorn.8@gmail.com 
Ben Janssen  0492/855.903 
Arno Vanhees 
Flor Peeters 

https://scoutslille.be/

