
Dag allerliefste givers,

De feestdagen staan voor de deur en we naderen dus ook het einde van het semester. We hebben er
al enkele leuke activiteiten en een fantastisch weekend opzitten. Maar niet getreurd, we hebben nog
meer in petto voor onze allerbeste givertjes. Aangezien de vorige brief ten einde loopt, is het hoog
tijd voor een nieuwe update over wat er jullie nog allemaal te wachten staat. Deze brief omvat alle
info voor de activiteiten van december tot februari.

AGENDA

DECEMBER
04/12 14u-17u Gewone activiteit: Als jullie braaf zijn geweest komt er misschien wel bezoek

;)

11/12 14u-17u Gewone activiteit: Aangezien de examens voor de meeste van jullie voor de
deur staan, doen we een gezelschapspelletjesnamiddag. Jullie mogen vrij
komen en gaan tussen 14u en 17u en jullie leukste gezelschapspelen
meenemen. De leiding zal alvast ook een portie klassieke spelen meenemen.
Een spelletje met je scoutsmakkers lijkt ons de ideale pauze tussen het
blokken. De diehards mogen uiteraard de volledige 3u op Watewy
vertoeven.

17/12 20u-22u Kerstfeestje: dit is op vrijdag!
25/12 / Geen activiteit: prettig kerstfeest!

JANUARI

01/01 / Geen activiteit: gelukkig Nieuwjaar!

08/01 20u-22u Filmavond: suggesties kunnen via de giver WhatsApp groep worden
doorgegeven. Breng gerust een versnapering mee voor tijdens de film!

15/01 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding).



22/01 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding).

29/01 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding).

FEBRUARI

05/02 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding).

12/02 / GEEN activiteit: Naar aanleiding van de Krokusvakantie en de lesvrije week
voor het hoger onderwijs.

19/02 14u-17u Gewone activiteit

26/02 14u-17u Gewone activiteit

CORONA

Gezien het stijgende aantal corona cijfers hebben wij er met de leiding en in samenspraak met Stad
Tielt en andere verenigingen voor gekozen om een mondmasker te dragen tijdens de activiteiten. Dit
geldt enkel voor de leiding. De leden hoeven buiten geen mondmasker te dragen, alleen als de
activiteit binnen doorgaat zal dit wel het geval zijn. Als deze situatie zou veranderen dan laten wij het
zeker weten in de Whatsapp groep.



ENKELE AFSPRAKEN

Hieronder overlopen we kort nog enkele afspraken zodoende een vlotte jaarwerking mogelijk te
maken.

● Wij vragen om echt te verwittigen vóór vrijdagavond 20u00. Het is voor ons zeer moeilijk om
activiteiten op maat te maken zonder het juiste aantal aanwezigen te weten. Op deze manier
kunnen wij uitdagende activiteiten maken. Onze contactgegevens vind je bovenaan de brief.

● De activiteiten gaan door van 14.00 tot 17.00 op Watewy, tenzij anders vermeld in de brief.
Hou dit goed in de gaten! Wij vragen om steeds stipt aanwezig te zijn, zodat we op tijd
kunnen beginnen met de activiteit. Soms trekken we de stad in of gaan we naar de groene
zone. Wie niet op tijd is, zal ons dan uiteraard moeilijk vinden.  

● We verwachten jullie steeds in perfect scoutsuniform. Wat dit precies inhoudt zouden jullie
reeds moeten weten maar voor de zekerheid: groene korte scoutsbroek of rok, hemd en
sjaaltje. Een sjaaltje kan je normaal voor of na elke activiteit kopen bij een leiding aan het
leidingslokaal. Dit kost €8. Wie wil, kan net zoals vorig jaar de bordeaux scouts Tielt T-shirt
aankopen, deze kost €10 en is elke activiteit aan het leidingslokaal te verkrijgen. Vraag je je af
waar al die kentekens op je hemd moeten, meer info vind je op onze site:
https://scoutstielt.be/over-ons/kentekens.

● Enkele zaken die volgens ons wel voor zich spreken maar alsnog: roken is nog steeds uit den
boze, net als alcohol en andere stimulerende of verdovende middelen. Een GSM hoort ook
niet thuis tijdens de scoutsactiviteiten. Deze worden door de leiding in bewaring genomen
indien wij deze zien. Natuurlijk kan ook pesten, agressief gedrag of vandalisme totaal niet
door de beugel en zal de leiding hier kordaat tegenover optreden.

Meer info, foto’s, documenten... vind je op www.scoutstielt.be, facebookgroep Scouts Tielt,
facebookpagina Scouts O. De Neckere Tielt of op Instagram.

Zijn er nog zaken onduidelijk of heb je nog vragen, dan mag je de takleiding altijd contacteren.

Een stevige scoutslinker,

Anton, Arthur, Babette, Bo, Clément, Esther, Jeff, Oscar, Virgil, Janne & Annelien

https://scoutstielt.be/over-ons/kentekens
http://www.scoutstielt.be

