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PPiinneewwoooodd  DDeerrbbyy  AA  HHUUGGHH  
SSuucccceessss  
EEvveerryyoonnee  hhaadd  aa  ggoooodd  ttiimmee  aatt  tthhee  PPiinneewwoooodd  
DDeerrbbyy  iinn  JJaannuuaarryy..  

  
SSppeecciiaall  tthhaannkkss  ttoo  CChhrriiss  MMeerrkkll  aanndd  TToomm  PPiieelleecchh  
ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  ddeerrbbyy  aanndd  hhaavviinngg  iitt  rruunn  aass  
ssmmooootthhllyy  aass  iitt  ddiidd..  
  

PPaacckk  550055  ttoo  vviissiitt  BBoovvaayy  SSccoouutt  
RRaanncchh  JJuunnee  2211--2233  
JJiimm  PPoorrtteerr  iiss  ppuuttttiinngg  ttooggeetthheerr  aa  ggrroouupp  ttoo  ggoo  ttoo  
tthhee  BBoovvaayy  SSccoouutt  RRaanncchh  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  sseessssiioonn  ooff  
tthheeiirr  22000022  CCuubb  SSccoouutt  RReessiiddeenntt  CCaammpp..  TThhee  ffeeee  
ffoorr  CCuubb  SSccoouuttss  iiss  $$8855  iiff  wwee  ggeett  ppaayymmeenntt  iinn  bbyy  
MMaayy  11,,  22000022..  TThhee  aadduulltt  ffeeee  iiss  sseett  aatt  $$5555..  TThhee  
pprriiccee  iinncclluuddeess  mmeeaallss,,  yyoouutthh  pprrooggrraamm,,  pprrooggrraamm  
ssuupppplliieess,,  ppaattcchh,,  ssttaaffff,,  tteennttss,,  aanndd  ffaacciilliittiieess..  
  
FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee  JJiimm  PPoorrtteerr..    FFoorrmmss  
aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  ccaaffeetteerriiaa  oorr  
mmaayy  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm::  

http://www.samhoustonbsa.org/shac/main4.htm http://www.samhoustonbsa.org/shac/main4.htm 
  

PPaacckk  550055  wweebb  ssiittee  rreellooccaattiioonn  
OOuurr  wweebb  ssiittee  hhaass  mmoovveedd  aanndd  iiss  mmuucchh  eeaassiieerr  ttoo  
llooaadd  nnooww  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  EErriicchh  WWoollzz..    
PPlleeaassee  bbooookkmmaarrkk  tthhee  ccuurrrreenntt  llooccaattiioonn::  
  
hhttttpp::////wweellccoommee..ttoo//pp550055  
 

  

PPaacckk  550055  tteeee  sshhiirrttss  aavvaaiillaabbllee  

  
PPaacckk  550055  nnooww  hhaass  aann  ooffffiicciiaall  tteeee  sshhiirrtt  wwhhiicchh  
ccaann  bbee  wwoorrnn  aass  aa  ccllaassss  BB  uunniiffoorrmm..    TThhiiss  sshhiirrtt  
wwiillll  bbee  ggrreeaatt  ffoorr  ssuummmmeerr  PPaacckk  aaccttiivviittiieess,,  
ccaammppoouuttss  aanndd  ootthheerr  ooccccaassiioonnss  wwhheerree  aa  tthhee  ffuullll  
uunniiffoorrmm  iiss  nnoott  nneecceessssaarryy..      

TThhee  ccoosstt  ooff  tthheessee  sshhiirrttss  iiss  
OONNLLYY  $$55  

TThhee  ccoosstt  ooff  tthheessee  sshhiirrttss  hhaass  bbeeeenn  ppaarrttiiaallllyy  ppaaiidd  
ffoorr  bbyy  tthhee  pprroocceeeeddss  tthhee  PPaacckk  rreecceeiivveedd  ffrroomm  
yyoouurr  SSccoouutt  ffaaiirr  ttiicckkeett  ssaalleess..  
  
SSiizzeess  ffrroomm  cchhiilldd  mmeeddiiuumm  ttoo  aadduulltt  XXLL  aarree  
aavvaaiillaabbllee..    BBuuyy  oonnee  ffoorr  eevveerryyoonnee  iinn  tthhee  ffaammiillyy!!  
  

RReerreeggiissttrraattiioonn  mmoonneeyy  nneeeeddeedd  
NNOOWW!!  
IItt  iiss  rreerreeggiissttrraattiioonn  ttiimmee..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  
eevveerryyoonnee  wwhhoo  iiss  rreettuurrnniinngg  nneexxtt  yyeeaarr  ppaayy  tthheeiirr  
ffeeeess  ttoonniigghhtt  iiff  ppoossssiibbllee..    BBooyyss  wwhhoo  aarree  not  
rreerreeggiisstteerreedd  wwiillll  not  bbee  aabbllee  ttoo  rreecceeiivvee  tthheeiirr  
bbooookkss  aanndd  nneecckkeerrcchhiieeffss  ffoorr  tthheeiirr  nneexxtt  rraannkk  aatt  
tthhee  MMaayy  mmeeeettiinngg..    PPlleeaassee  ggiivvee  yyoouurr  cchheecckk  ffoorr  
$$4455,,  mmaaddee  ppaayyaabbllee  ttoo  PPaacckk  550055,,  ttoo  yyoouu  ddeenn  
lleeaaddeerr  oorr  ttoo  VViicckkii  BBrreennttiinn.. 

not
not

 
  

   



TTwwiilliigghhtt  CCaammpp  22000022      

""LLooaaddss  ooff  ffuunn"",,  ssaayyss  CChhrriiss  MMeerrkkll  
  
WWhheenn::    JJuunnee  1100--1144  aanndd  JJuunnee  1177--2211  ((ttwwoo  
sseeppaarraattee  sseessssiioonnss))..    CCaammpp  wwiillll  bbee  hheelldd  ffrroomm  
66::0000  ppmm  ttoo  99::0000  ppmm  eeaacchh  ddaayy..  

WWhheerree::    HHoouussttoonn  BBaappttiisstt  UUnniivveerrssiittyy..  

WWhhoo::    AAnnyy  rreeggiisstteerreedd  CCuubb  SSccoouutt  mmaayy  aatttteenndd  iiff  
hhee  wwiillll  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  11sstt  ggrraaddee  bbyy  JJuunnee  
22000022..    TThheerree  iiss  aa  lliimmiitt  ooff  112255  CCuubbss  aanndd  112255  
WWeebbeellooss  ppeerr  wweeeekk..  

CCoosstt::    $$4455  ppeerr  SSccoouutt  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonnss  pprriioorr  ttoo  
AApprriill  1155,,  aanndd    $$5500  ppeerr  SSccoouutt  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonnss  
ffrroomm  AApprriill  1155  ttoo  MMaayy  66..  

RReeggiissttrraattiioonn::    FFoorrmmss  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aatt  
RRoouunnddttaabbllee  oonn  FFeebbrruuaarryy  77  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  wwiillll    
ooffffiicciiaallllyy  ooppeenn  oonn  tthhaatt  ddaattee..      RReeggiissttrraattiioonn  ffoorrmmss  
ccaann  aallssoo  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  aatt::    
hhttttpp::////wwwwww..ggoollddeennaarrrrooww..oorrgg//eevveennttss//ddaayyccaammpp22000022..hhttmmll      

RReeggiissttrraattiioonn  wwiillll  cclloossee  oonn  MMaayy  66..    IInn  oorrddeerr  ttoo    
sseeccuurree  aa  ssppoott  ffoorr  yyoouurr  SSccoouutt,,  aa  ccoommpplleetteedd  ffoorrmm  
aanndd  ppaayymmeenntt  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  iinn..    MMaaiill  yyoouurr  
rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm  ttoo  tthhee  aaddddrreessss  oonn  tthhaatt  ffoorrmm..    
NNOO  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmmss  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  
CCoouunncciill  OOffffiiccee..  

PPrrooggrraamm::    
Wolf & Bear Scouts  ((bbooyyss  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  
11sstt  oorr  22nndd  ggrraaddee  bbyy  JJuunnee  22000022))  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  
iinn  wwooooddwwoorrkkiinngg,,  lleeaatthheerr  ccrraaffttss,,  sscciieennccee  pprroojjeeccttss  
aanndd  uullttiimmaattee  ffrriissbbeeee.. 

Wolf & Bear Scouts

 
Webelos Scouts  ((bbooyyss  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  
33rrdd  oorr  44tthh  ggrraaddee  bbyy  JJuunnee  22000022))  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  
ccoommpplleettee  GGeeoollooggiisstt,,    FFoorreesstteerr  aanndd  NNaattuurraalliisstt  
aaccttiivviittyy  ppiinnss..    TThheeyy  wwiillll  aallssoo  bbee  aabbllee  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  oovveerrnniigghhtteerr,,  wwhhiicchh  wwiillll  aallllooww  
tthheemm  ttoo  ffiinniisshh  mmoosstt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  
OOuuttddoooorrssmmaann  aaccttiivviittyy  ppiinn..    CCooookkiinngg  aanndd  kknnoott--
ttyyiinngg  wwiillll  bbee  ddoonnee  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg.. 

Webelos Scouts

 
AAllll  SSccoouuttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  AArrcchheerryy  
aanndd  BBBB--gguunnss  sshhoooottiinngg..  
FFrriiddaayy  nniigghhtt  wwiillll  bbee  FFaammiillyy  NNiigghhtt  wwhheenn  yyoouu  ccaann  
bbrriinngg  aa  ppiiccnniicc  oorr  bbuuyy  ppiizzzzaa  aanndd  ddrriinnkkss  aatt  CCaammpp..    

TThheerree  wwiillll  bbee  ffaammiillyy  ggaammeess,,  ssuucchh  aass  ttuugg--aa--wwaarr  
aanndd  jjoouussttiinngg,,  aass  wweellll  aass  MMeessssyy  OOllyymmppiiccss!!  

CChhiillddrreenn  ooff  aadduulltt  lleeaaddeerrss::  
TThheerree  wwiillll  bbee  aa  ""SSiibblliinngg  CCaammpp""  ffoorr  cchhiillddrreenn  ooff  
aadduullttss  aassssiissttiinngg  wwiitthh  tthhee  ccaammpp  pprrooggrraamm..    
CChhiillddrreenn  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  33  yyrrss  oolldd..    TThhee  ffeeee  iiss  
$$1100..  
 

BBlluuee  aanndd  GGoolldd  SSuucccceessss  
TThhee  bblluuee  aanndd  GGoolldd  bbaannqquueett  wwaass  aa  lloott  ooff  ffuunn  
aanndd  II  wwaanntteedd  ttoo  tthhaannkk  aallll  wwhhoo  hheellppeedd  ttoo  mmaakkee  iitt  
ssoo  nniiccee..    CCoonnggrraattuullaattiioonn  ttoo  aallll  tthhee  wwoorrtthhyy  
WWeebbeellooss  wwhhoo  hhaavvee  ccrroosssseedd  oovveerr  ttoo  BBooyy  
SSccoouuttiinngg  
 

 
 

SSuummmmeerr  AAccttiivviittiieess  
CCaammppiinngg  aatt  BBoovvaayy  --  JJuunnee  
WWaatteerr  WWaarr  22000022  --  JJuullyy  
BBoowwlliinngg  --  AAuugguusstt  
  
EExxaacctt  ttiimmeess  aanndd  ddaatteess  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  MMaayy  
  

PPoossiittiioonnss  AAvvaaiillaabbllee  
WWee  nneeeedd  ssoommeeoonnee  ttoo  hheellpp  RRoonn  TTaayylloorr  wwiitthh  
ppooppccoorrnn  aanndd  SSccoouuttffaaiirr  ttiicckkeett  ssaalleess  nneexxtt  yyeeaarr..    
WWee  aallssoo  nneeeedd  vvoolluunntteeeerrss  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  tthhee  
SSccoouuttffaaiirr  bbooootthh  nneexxtt  yyeeaarr  iinn  AApprriill  22000033..    IIff  yyoouu  
aarree  wwiilllliinngg  ttoo  sseett  aann  eexxaammppllee  bbyy  hheellppiinngg  oouutt  
pplleeaassee  ccoonnttaacctt  aannyy  ooff  tthhee  lleeaaddeerrss..    TThhaannkkss




