
SSccoouutt  FFaaiirr  TTiicckkeett  SSaalleess

TThhee  PPaacckk  ssoolldd  $$55,,115500..0000  iinn  ttiicckkeettss,,  aann
iinnccrreeaassee  ooff  117700%%  ffrroomm  llaasstt  yyeeaarr!!!!!!    TThhaannkkss  ttoo
aallll  eevveerryyoonnee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ssaalleess  aanndd
ssppeecciiaall  tthhaannkkss  ttoo  TTaadd  &&  SSuussaann  HHaallbbaacchh..

FFaallll  CCaammppoouutt  GGrreeaatt  SSuucccceessss

PPaacckk  550055''ss  ffaallll  ccaammpp  wwaass  aa  ggrreeaatt  ssuucccceessss..
PPaacckk  550055  hhaadd  9977  ffaammiilliieess  aatttteenndd  oonn  OOccttoobbeerr
1144--1155  aatt  HHuunnttssvviillllee  SSttaattee  PPaarrkk,,  iinn  tthhee  ppiinneeyy
wwooooddss  ooff  SSaamm  HHoouussttoonn  NNaattiioonnaall  FFoorreesstt..
TThhaannkkss  ttoo  PPaauull  SSiimmppssoonn  ffoorr  hhiiss  wwoorrkk  oonn
mmaakkiinngg  tthhiiss  aann  eennjjooyyaabbllee  eevveenntt..

OOppeenniinngg  CCeerreemmoonnyy

SSccoouutt  FFaaiirr  BBooootthh  HHeellpp
NNeeeeddeedd

SSccoouutt  ffaaiirr  iiss  SSaattuurrddaayy  DDeecceemmbbeerr  22,,  22000000  ffrroomm
nnoooonn  ttoo  55PPMM  aatt  tthhee  AAssttrroohhaallll  AArreennaa..    WWee  wwiillll
ddoo  aa  ddiissaabbiilliittyy  aawwaarreenneessss  ddeemmoonnssttrraattiioonn  tthhaatt
wwiillll  aauuggmmeenntt  tthhee  aaccttiivviittiieess  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee
SSaamm  HHoouussttoonn  AArreeaa  CCoouunncciill  CCoommmmiitttteeee  ffoorr
DDiissaabbiilliittyy  AAwwaarreenneessss..    OOuurr  bbooyyss  sshhoouulldd  bbee
aabbllee  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  DDiissaabbiilliittyy  AAwwaarreenneessss  AAccttiivviittyy
PPiinn..    WWee  aarree  ffoorrttuunnaattee  ttoo  aaggaaiinn  hhaavvee  LLiinnddaa
RRoocckk  ooff  PPaacckk  550055  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhiiss  aaccttiivviittyy
aanndd  tthhiiss  yyeeaarr  wwiillll  hhaavvee  tthhee  PPhhyyssiiccaall  MMeeddiicciinnee
aanndd  RReehhaabbiilliittaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  aatt  TTeexxaass
CChhiillddrreenn''ss  HHoossppiittaall  aassssiisstt  tthhee  ssccoouuttss  wwiitthh  tthhiiss
pprrooggrraamm..

SSeettuupp  wwiillll  bbee  FFrriiddaayy  DDeecceemmbbeerr  11  ffrroomm  66PPMM
uunnttiill  ffiinniisshheedd..    WWee  nneeeedd  ssoommee  aadduullttss  aanndd  wwee
wwiillll  nneeeedd  aa  vvaann  oorr  ttrruucckk  ttoo  mmoovvee  aa  ffoollddiinngg  ttaabbllee
aanndd  ssoommee  cchhaaiirrss  ffoorr  oouurr  aaccttiivviittiieess..    OOuurr
ddiissaabbiilliittyy  aawwaarreenneessss  aaccttiivviittiieess  bbeeggiinn  aatt  nnoooonn
oonn  SSaattuurrddaayy  DDeecceemmbbeerr  22  aanndd  eenndd  aafftteerr  55PPMM..
WWee  wwiillll  nneeeedd  aadduullttss  aanndd  aa  vvaann  oorr  aa  ttrruucckk  ttoo
mmoovvee  tthhee  ttaabbllee  aanndd  cchhaaiirrss  bbaacckk  ttoo  tthhee  ssccoouutt
hhoouussee  ffoolllloowwiinngg  tthhee  aaccttiivviittiieess..

DDeennss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ssiiggnn  uupp  ffoorr  aann  hhoouurr  ttoo  mmaann
tthhee  PPaacckk  550055  DDiissaabbiilliittyy  AAwwaarreenneessss  bbooootthh..
BBlloocckkss  wwiillll  iinncclluuddee  1111::3300  --  1122::3300  ((ffiinniisshh  sseettuupp
aanndd  pprreesseenntt  ffoorr  jjuuddggiinngg)),,  1122::3300  --  11::3300,,  11::3300  --
22::3300,,  22::3300  --  33::3300,,  33::3300  --  44::3300  aanndd  44::3300  --  55::3300
((ttoo  iinncclluuddee  ddiissaasssseemmbbllyy  aanndd  cclleeaannuupp))..    SSiiggnn  uupp
eeaarrllyy  ttoo  ggeett  yyoouurr  DDeenn''ss  ffaavvoorriittee  ttiimmeess!!



MMeeddiiccaall  FFoorrmmss  NNeeeeddeedd

AAllll  SSccoouuttss  mmuusstt  hhaavvee  aa  nneeww  ffoorrmm  eeaacchh  yyeeaarr..
““UUpp  TToo  DDaattee””  lliissttiinngg  ffoorr  iimmmmuunniizzaattiioonnss  wwiillll  nnoott
bbee  aacccceepptteedd..    PPlleeaassee  lliisstt  ddaatteess..    TThhee  ffoorrmm  ddooeess
nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  aa  ddooccttoorr..    SSccoouuttss  wwiillll
nnoott  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  BBSSAA  iinnssuurraannccee  oonn  SSccoouutt
rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess  iiff  tthhee  PPaacckk  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa
ffoorrmm..  RReemmeemmbbeerr::  AAllll  ffoorrmmss  nneeeedd  ttoo  bbee  rreecceenntt
iissssuuee  aanndd  iimmmmuunniizzaattiioonn  ddaatteess  lliisstteedd..

MMaannyy  ooff  tthhee  ffoorrmmss  ccoolllleecctteedd  aarree  nnoott  ccoommpplleettee
ssoo  pplleeaassee  bbee  ssuurree  yyoouu  hhaavvee  aa  ffuullllyy  ccoommpplleetteedd
ffoorrmm  oonn  ffiillee..  BBSSAA  wwiillll  nnoott  iinnssuurree  ootthheerrwwiissee..

DDeecceemmbbeerr  MMeeeettiinngg  ––
WWeeddnneessddaayy  DDeecceemmbbeerr  1133tthh

PPaacckk  550055  wwiillll  ssppoonnssoorr  aa  ffaammiillyy  iinn  nneeeedd  ffoorr  tthhee
HHoolliiddaayyss..  EEaacchh  ddeenn  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aa  lliisstt  ooff
iitteemm  tthhee  ffaammiillyy  nneeeeddss..    TThheessee  wwiillll  bbee  ccoolllleecctteedd
aatt  tthhee  DDeecceemmbbeerr  mmeeeettiinngg..

AAllssoo  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ssccoouuttss  wwiillll  rreecceeiivvee  tthheeiirr
PPiinneewwoooodd  DDeerrbbyy  CCaarr  kkiittss,,  OOsshhmmaann  PPrriizzeess  ffoorr
SSccoouutt  FFaaiirr  ttiicckkeett  ssaalleess,,  aanndd  SSccoouutt  FFaaiirr
PPaattcchheess..      PPlleeaassee  bbee  ssuurree  ttoo  aatttteenndd!!

HHooww  WWee  GGoott  OOuurr  NNaattuurraalliisstt
PPiinn      BByy::  CCoonnnnoorr  RRiilleeyy

WWeebbeellooss  DDeenn  99  VViissiitteedd  TThhee  NNaattuurree  DDiissccoovveerryy
CCeenntteerr  iinn  BBeellllaaiirree  oonn  OOccttoobbeerr  1177

DDeenn  99  ooff  PPaacckk  550055  eeaarrnneedd  tthheeiirr  NNaattuurraalliisstt  ppiinn
ttooggeetthheerr  oonn  OOccttoobbeerr  1177..    TThhee  ppaattrrooll  lleeaaddeerr,,
MMrrss..  SSuuzzaannnnee  WWeerrnneerr,,  lleedd  tthhee  bbooyyss  oovveerr  ttoo  tthhee
DDiissccoovveerryy  CCeenntteerr  ttoo  mmeett  wwiitthh  tthhee  iinnssttrruuccttoorr..

TToo  eeaarrnn  tthhee  ppiinn,,  tthhee  bbooyyss  hhaadd  ttoo  ddoo  sseevveerraall
tthhiinnggss..    FFiirrsstt,,  tthheeyy  hhaadd  ttoo  iiddeennttiiffyy  cceerrttaaiinn
aanniimmaallss..    TThheenn,,  tthhee  iinnssttrruuccttoorr  ttaauugghhtt  aabboouutt  tthhee
ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ppooiissoonn  aanndd  vveennoomm,,  aanndd
bbeettwweeeenn  ppooiissoonnoouuss  aanndd  vveennoommoouuss  aanniimmaallss..
TThheeyy  wweerree  aabbllee  ttoo  vviieeww  lliivvee  aanniimmaallss  aanndd  tthhee
sskkiinnss  ooff  ddeeaadd  aanniimmaallss..    TThheeyy  aallssoo  llooookkeedd
tthhrroouugghh  aa  mmiiccrroossccooppee  aatt  bbuugg  bbooddyy  ppaarrttss..    AAtt
tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseessssiioonn,,  tthhee  bbooyyss  wweerree  oorraallllyy
qquuiizzzzeedd  aabboouutt  wwhhaatt  tthheeyy  hhaadd  lleeaarrnneedd..
EEvveerryyoonnee  ppaasssseedd..

IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ggeett  yyoouurr  NNaattuurraalliisstt  ppiinn,,  jjuusstt  ggoo  ttoo
TThhee  NNaattuurree  DDiissccoovveerryy  CCeenntteerr!!

UUppccoommiinngg  EEvveennttss

DDEECCEEMMBBEERR  22000000

DDEECC  11 SSccoouutt  FFaaiirr  SSeett--uupp 66::0000--88::0000  ppmm AAssttrroo  HHaallll

DDEECC  22 SSccoouutt  FFaaiirr 1122::0000--55::3300  ppmm AAssttrroo  HHaallll

DDEECC  1133 PPaacckk  MMeeeettiinngg 77::0000  ppmm CCaaffeetteerriiaa  oorr  FFaammiillyy  CCeenntteerr
PPaacckk  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg 88::0000  ppmm CCaaffeetteerriiaa  ((FFaammiillyy  CCeenntteerr??))


