
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. 

 

Zaterdag 31 oktober 

Vandaag is het Halloween duussss ge weet wat dat inhoud. Om 19u30 aan het lokaal en kleed u warm 

aan want ge gaat het nodig hebben. Als alles goed loopt mogen jullie terug naar huis om 22u.  

Zaterdag 7 november 

Om 14u aan het heem om de beste en meest chille VK-Crib ooit te maken. Vergeet elle rechterhanden ni 

want me de linker zedde toch niks. Tis gedaan om 17u.  

Zaterdag 14 november 

We gaan is een stapke in de wereld zetten vandaag. Het wordt weer lache giere brulle en een beetje 

afzien. Pakt mee warme kleren en een goei humeur. Om 19u30 aan het scouts lokaaltje, de vergadering 

is gedaan om 22u maar kan later of vroeger zijn. KOM MET DE FIETS!!! 

Zondag  22 november 

Tis weer van da, we gaan de wereld wer is wa properder maken. Da allemaal voor ne koffiekoek, een 

sapke en ne glimlach van de gemeent. Om 14u aan het grote plein, 16u30 moogt ge terug na huis. 

Zondag 29 november 

Onze VK-Crib heeft nog een paar upgrades nodig. We gaan da hier is helemaal in orde brengen zoda we 

hier heel de winter in kunne chille, we zien elle verschijnen om 14u aan onze crib. Tis gedaan om 17u. 

De balleeeeeee 

 

 

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

Een stevige linker,  

de leiding 
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