
WWeellccoommee  NNeeww  SSccoouuttss
PPaacckk  550055  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggrrooww  aanndd  aaddddeedd  aa
bbuunncchh  ooff  nneeww  ssccoouuttss  dduurriinngg  llaasstt  mmoonntthh''ss  SSccoouutt
NNiigghhtt..  WWee  wwaanntt  ttoo  wweellccoommee  tthheessee  nneeww  ssccoouuttss
aanndd  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  tthhrreeee  nneeww  TTiiggeerr  ddeennss
aanndd  ooffffeerr  tthheemm  oouurr  ssuuppppoorrtt..

SSccoouutt  FFaaiirr  TTiicckkeett  SSaalleess
SSccoouutt  TTiicckkeett  SSaalleess  bbeeggiinn  tthhiiss  wweeeekkeenndd..    PPlleeaassee
cchheecckk  tthhee  sscchheedduullee  bbeellooww  ttoo  sseeee  wwhheenn  aanndd  wwhheerree
yyoouurr  ddeenn  iiss  sseelllliinngg..    AALLLL  SSCCOOUUTTSS  SSHHOOUULLDD  BBEE  IINN
FFUULLLL  UUNNIIFFOORRMM..    TThhiiss  iiss  tthhee  oonnllyy  ffuunndd  rraaiissiinngg  PPaacckk
550055  ddooeess  aanndd  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  eevveerryy  ssccoouutt
hheellppss  wwiitthh  tthhee  ssaalleess..    AAllll  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssccoouuttss  wwiillll
rreecceeiivvee  ssaalleessmmeenn  ppaattcchheess..

AA  ssiiggnn  uupp  sshheeeett  wwiillll  bbee  ppaasssseedd  aarroouunndd  aatt  tthhee  PPaacckk
mmeeeettiinngg  pplleeaassee  nnoottee  yyoouu  aassssiiggnnmmeennttss..    TThhaa
aavvaaiillaabbllee  ddaatteess  aarree::

99//2222  ––  99//2233
99//2299  ––  99//3300
1100//66--1100//77

AAvvaaiillaabbllee  llooccaattiioonnss  aarree::
RRiiccee  EEppiiccuurreeaann  --    ((HHoollccoommbbee  nneeaarr  KKiirrbbyy))
RRaannddaallllss  --  VVaannddeerrbbiilltt  SSqquuaarree  
KKrrooggeerrss  --  ((oonn  BBuuffffaalloo  SSppeeeeddwwaayy  nneeaarr  WWeessttppaarrkk))
RRaannddaallllss  --  WWeessllaayyaann  PPllaazzaa  ((oonn  WWeessllaayyaann))

CCAAMMPPOOUUTT  ––  OOccttoobbeerr  2200--2211
LLooookkiinngg  ffuurrtthheerr  aahheeaadd,,  mmaakkee  ssuurree  yyoouurr  ccaalleennddaarr  iiss
mmaarrkkeedd  ffoorr  tthhee  ffaallll  ffaammiillyy  ccaammppoouutt  oonn  OOccttoobbeerr  2200--
2211..    WWee  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggoo  ttoo  BBoovvaayy  RRaanncchh,,
wwhhiicchh  iiss  aa  nneeww  ssccoouuttiinngg  ffaacciilliittyy..    TThhee  oonnllyy  rruubb  iiss  --
$$3300  ppeerr  ppeerrssoonn  ffoorr  ffoooodd  ((pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ccaammpp
  
AAfftteerr  tthhee  ccaammpp--oouutt  ccoonncclluuddeess,,  ffaammiilliieess  aarree  ffrreeee  ttoo
ssttaayy  aatt  tthhee  ppaarrkk  ffoorr  ffuurrtthheerr  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  

hhiikkiinngg,,  bbiikkiinngg,,  bbooaattiinngg,,  aanndd  ffiisshhiinngg..    HHoorrsseebbaacckk
rriiddiinngg  iiss  aallssoo  aavvaaiillaabbllee,,  wwiitthh  aaddvvaannccee  rreesseerrvvaattiioonnss..
DDrriivviinngg  ttoo  tthhee  ppaarrkk  wwiillll  ttaakkee  aabboouutt  11½½  hhoouurrss..

TThhiiss  11,,441155  aaccrree  pprrooppeerrttyy  iiss  llooccaatteedd  33  mmiilleess  ssoouutthh  ooff
NNaavvaassoottaa  oonn  HHiigghhwwaayy  66  iinn  tthhee  RRoolllliinngg  HHiillllss  ooff
TTeexxaass..  

MMEEDDIICCAALL  FFOORRMMSS  RREEQQUUIIRREEDD
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..
LLeeaaddeerrss  nneeeedd  ttoo  ccoolllleecctt  ffrroomm  tthheeiirr  SSccoouuttss,,  rreettaaiinn
ccooppyy  aanndd  ppaassss  oorriiggiinnaall  oonnttoo  SSuussaann..      MMaakkee  ssuurree
yyoouurr  DDeenn  ##  iiss  oonn  tthhee  ffoorrmm..    

SSccoouuttss  mmaayy  nnoott  aatttteenndd  tthhee  BBoovvaayy  CCaammpp  OOuutt
uunnlleessss  TTaabb  hhaass  aa  mmeeddiiccaall  ffoorrmm..

AA  FFuunn--FFiilllleedd  DDaayy  ffoorr  TTiiggeerr
CCuubbss,,  FFaammiilliieess  &&  FFrriieennddss!!
JJooiinn  uuss  oonn  SSeepptteemmbbeerr  2222,,  22000011  ((rreeggiissttrraattiioonn  aatt
1122::4455  ppmm,,  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  11::0000  --  33::0000  ppmm))  ffoorr  TTiiggeerr
DDaayy  22000011!!    TThhiiss  oouuttssttaannddiinngg  eevveenntt  iinncclluuddeess  ccrraaffttss,,
ggaammeess  aanndd  ssoonnggss  iinn  88  eexxcciittiinngg  aarreeaass..    TTiiggeerrss  wwiillll
bbee  ggrroouuppeedd  wwiitthh  tthheeiirr  DDeenn  aanndd  PPaacckk  ttoo  eennjjooyy  tthhee
ddaayy  wwiitthh  tthheeiirr  ffrriieennddss  ((aanndd  mmaakkee  nneeww  oonneess!!))..    WWeeaarr
yyoouurr  nneeww  TTiiggeerr  uunniiffoorrmm!!    EEaacchh  TTiiggeerr  ccuubb  wwiillll
rreecceeiivvee  aa  ccoolloorrffuull  TTiiggeerr  DDaayy  ppaattcchh  aanndd  aa  ssppeecciiaall  ''GGoo
aanndd  SSeeee  IItt''  bbeeaadd  tthhaatt  wwiillll  oonnllyy  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  TTiiggeerr
DDaayy..

LLooccaattiioonn::  BBeellllaaiirree  CChhrriissttiiaann  AAccaaddeemmyy  ((iinn  tthhee  GGyymm))
44660011  BBeellllaaiirree  BBllvvdd..,,  nneeaarr  tthhee  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  BBeellllaaiirree
BBllvvdd  aanndd  AAvveennuuee  BB



SSuummmmeerr  FFuunn
TThhiiss  ssuummmmeerr  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  PPaacckk  550055
eennjjooyyeedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffuunn  eevveennttss..    TThheessee
iinncclluuddeedd  tthhee  aannnnuuaall  wwaatteerr  bbaalllloooonn  wwaarr,,  bboowwlliinngg
aanndd  iiccee  sskkaattiinngg..    TThhee  ppiiccttuurree  bbeellooww  iiss  ffrroomm  oouurr
wwaatteerr  bbaalllloooonn  wwaarr  iinn  JJuunnee..

AA  SSccoouutt  iiss  PPrroouudd  ttoo  wweeaarr  hhiiss
uunniiffoorrmm!!
WWee  eennccoouurraaggee  aallll  ssccoouuttss
ttoo  wweeaarr  tthheeiirr  uunniiffoorrmmss  ttoo
ddeenn  mmeeeettiinnggss,,  ppaacckk
mmeeeettiinnggss  aanndd  eessppeecciiaallllyy
aallll  oouuttssiiddee  ffuunnccttiioonnss  iinn
wwhhiicchh  oouurr  ssccoouuttss  aarree
rreepprreesseennttiinngg  PPaacckk  550055..    

PPaacckk  550055  WWeebb  SSiittee
PPaacckk  550055  hhaass  aa  wwoonnddeerrffuull  wweebb  ssiittee  tthhaatt
ccoonnttaaiinnss  aallll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  nneeeedd  ttoo  kknnooww
aabboouutt  tthhee  ppaacckk..    OOuurr  ssiittee  iiss  llooccaatteedd  aatt::
hhttttpp::////wwwwww..bbssaa..nneett//ttxx//pp550055//hhoommee..hhttmm

TThhrroouugghh  tthhiiss  ssiittee  yyoouu  ccaann  cchheecckk  sscchheedduulleess,,
llooookk  aatt  ppiiccttuurreess  ffrroomm  pprreevviioouuss  eevveennttss  aanndd  ootthheerr
PPaacckk  550055  iinnffoorrmmaattiioonn..

UUppccoommiinngg  EEvveennttss
September-01

Thur 9/20/2001 Pack Committee Meeting - 8:00 pm
Sat 9/22/2001 Tiger Day
Sun 9/23/2001 Pack 505 hosts Coffee & Donuts

Sat & Sun 9/22-9/23 Scout Fair Ticket Sales
Sat & Sun 9/29-9/30 Scout Fair Ticket Sales

October-01
Thur 10/4/2001 Roundtables - 7:30p, St. John the Divine Episcopal

Sat & Sun 10/6-10/7 Scout Fair Ticket Sales
Thur 10/11/2001 Pack Meeting - 7:00 pm
Thur 10/18/2001 Pack Committee Meeting - 8:00 pm
Sat 10/20/2001 Fall Campout - Bovay


