
 

Dag Givers!  

Ondertussen zijn we al halfweg het eerste semester, hebben we al een spetterend weekend achter 

de rug en staat er bij enkele vroege vogels al een kerstboom in de living. Aangezien de vorige brief 

stilaan ten einde loopt, is het hoog tijd voor een nieuwe update over wat er jullie allemaal nog te 

wachten staat dit giverjaar.  

Deze brief omvat alle info voor de activiteiten december tot februari alsook al wat concrete 

informatie voor het komende zomerkamp.  

AGENDA 

DECEMBER 

1/12 14u-17u Gewone activiteit: Als jullie braaf zijn geweest komt er misschien 

wel bezoek?  

8/12 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 die-hards mogen 
uiteraard de volledige 3u op watewy vertoeven.  

VRIJDAG: 14/12 20u-22u Kerstfeestje! Dit is op vrijdag!  

22/12  Geen activiteit: dit vanwege de feestdagen 

29/12  Geen activiteit: dit vanwege de feestdagn 

 

JANUARI 

5/1 20- 22u Filmavond: suggesties kunnen via de Giver FB-pagina worden 

doorgegeven. Breng gerust een versnapering mee voor tijdens de 

film! 

12/1 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt 
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding). 
 



19/1 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt 
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding). 
 

26/1 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt 
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding). 
 

 

FEBRUARI 

2/2 14u-17u Gewone activiteit: De leiding heeft examens maar wordt 
vervangen/bijgestaan door de Stam (oud-leiding). 
 

9/2  GEEN activiteit: Naar aanleiding van de Krokusvakantie en de 
lesvrije week voor het hoger onderwijs. 
 

16/2 14u-17u Gewone activiteit 

23/2 14u-17u Gewone activiteit 

 

  



 

KAMP: Periode 8 – 20 juli 2019 

Dit jaar zal het giverkamp er ietwat specialer uitzien dan de andere jaren. Om het 25 jaar bestaan van 

onze scouts te vieren, trekken we met zijn allen van 9 – 14 juli op groepskamp naar de Ardennen. Het 

leek ons een leuk idee om met de givers een dagje vroeger te vertekken en via een tweedaagse 

fietsstocht te arriveren op ons groepskamp. Zondag 14 juli zouden we kijken om de fietsen terug te 

laten voeren met het ander materieel en ons kamp verder te zetten als een verkorte versie van een 

traditioneel buitenlands giverkamp. We voorzien terug te keren op 20 juli, maar deze datum kunnen 

we nog niet met 100% zekerheid garanderen. Alsook, naar goede traditie blijft de exacte bestemming 

van onze buitenlandse week nog even geheim. Extra informatie rond het groepskamp en vervolg van 

ons kamp zal later nog worden meegedeeld.  

Vooral voor de eerstejaars en ouders die nog niet op de hoogte zijn van hoe dit alles in z’n werk gaat, 

lichten we even de financiële situatie toe. 

De totale kostprijs voor het kamp bedraagt €250. 

Elke giver wordt geacht ook deel te nemen aan de financiële actie die samen met leden en leiding 

besproken werd. Concreet verkoopt elke giver 60 zakjes cuberdons aan €2/stuk. Als extraatje 

vanwege de leiding wordt er een heuse Boys-Girls competitie opgericht met daaraan een heuse 

verrassing (op kamp) gekoppeld.  

De financiële actie is broodnodig om de kampprijs te drukken, zonder geraken wij op ons kamp niet 

uit de kosten. Mogen wij dus vragen om jullie beste beentje voor te zetten en 

vrienden/familie/kenissen om een kleine bijdrage te vragen voor jouw Scoutskamp?! 

Wij willen er ook nogmaals op wijzen dat we de kampprijs zo laag mogelijk proberen houden via 

financiële acties etc. Verder kan je ook gebruik maken van het voordeel via uw ziekenfonds of de 

vrijetijdcheques. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn voor uw gezin, aarzel niet om Julien/Matthias 

te contacteren, er zijn zeker nog andere oplossingen vanwege Scouts en Gidsen Vlaanderen uit. Wij 

zoeken samen discreet graag naar een oplossing. 

Mochten hieromtrent vragen of bemerkingen zijn, zowel betreffende de financiële actie als 

betreffende de kampprijs, contacteer gerust de takleiding (Julien of Matthias). Dit kan zowel per mail 

als per GSM.  

 

 



Wat jullie precies van dit kamp kunnen verwachten? Wel zoals elk jaar 13 dagen plezier uiteraard! 

Verder maken wij tijd voor het culturele aspect en bezoeken we enkele “must-sees” in de omgeving 

maar spelen vooral heel wat grote spelen en begeven ons op een uitdagende wandeltocht in een 

nieuwe omgeving! Ook de Scoutstradities worden uiteraard in ere gehouden. Soit, wil jij graag mee, 

schrijf dan in als de bliksem!  

Omwille van het groepskamp gebeuren de inschrijvingen dit jaar op een andere manier. Dit kan via 

een online inschrijvingsformulier op de site van scouts Tielt: www.scoutstielt.be, dan doorklikken op 

groepskamp en daar is er een tabblad met inschrijvingen. U vindt daar ook het inschrijvingsgeld terug 

voor elke tak, deze liggen in dezelfde lijn zoals gewoonlijk. We vragen dit jaar uitzonderlijk geen 

voorschot voor de Givers. 

Wij denken alle nodige info doorgegeven te hebben, mochten er ergens nog vragen rijzen waarop je 

graag een antwoord wenst, staan wij te springen om jullie van een antwoord te voorzien! 

Mailen kan naar givers@scoutstielt.be, indien het comlexer of dringend is, kan u ook telefonisch 

contact opnemen met Julien of Matthias. U vindt onze contactgegevens bovenaan rechts op deze 

brief of gewoonweg via de website! 

 

Verder kan je al onze Scouts Tielt activiteiten volgen via de website of via Facebook.  

https://www.facebook.com/groups/scoutstielt  

https://www.facebook.com/scoutstielt/ 

 

 

Wij kijken alweer uit naar wat de volgende maanden brengen! 

 

Een stevige scoutslinker,  

Nils, Boris, Mathisse, Hélène, Louise, Eva, Simon, Julien en Matthias  
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