
 

Dag allerliefste givers! 
 

Ondertussen is het tweede deel van het scoutsjaar alweer op gang getrokken en is 
de vorige brief aan zijn einde toe. Onderstaand vinden jullie de kalender voor de 
komende en jammer genoeg laatste maanden. Maar niet getreurd: het tweede 
semester zit vol epische evenementen. Dag van de Ronde, Spaghettiavond en 
uiteraard een fantastische bestemming voor onze dagactiviteit.  

 
Deze evenementen zijn nodig om onze kas te spijzen zodat we er een onvergetelijk 
kamp van kunnen maken. Wij rekenen daarvoor op jullie hulp. Het zijn een voor een 
toffe dagen en bovendien draag je zo bij aan ons veelbelovend kamp. 

 

Zo komen we aan het volgende puntje: het Giverkamp. We herhalen nog eens dat 
het kamp dit jaar van 8-20 juli valt.  We vertrekken ’s morgens vroeg en zijn pas ’s 
avonds terug in Tielt. Omwille van ons 25-jarig bestaan trekken we er eerst 5 dagen 
op uit met de andere takken op groepskamp in Durbuy. Daarna zetten we onze reis 
verder naar het buitenland. De precieze locatie blijft voorlopig nog een mysterie, 
maar jullie zullen hierover komende maand met mondjesmaat meer tips over 
krijgen.  
We willen bovendien nog eens een oproep doen om in te schrijven. Dit doe je door 
op  https://scoutstielt.be/groepskamp het inschrijvingsformulier in te vullen. Let er 
op dat jullie inschrijving pas gelukt is als je een bevestigingsmail krijgt. Dit kan enkele 

dagen duren. De inschrijvingsdeadline is 22 maart. Concrete info volgt dit jaar in 

een kampboekje.  

 

Maart 

2/3 14u-17u Gewone activiteit! 

9/3 14u-17u Gewone activiteit! 

16/3 14u-17u Gewone activiteit!

23/3 14u-17u Gewone activiteit! 

30/03 14u-17u Gewone activiteit!

https://scoutstielt.be/groepskamp


April 

7/4 12u-19u Dag van de Ronde, financiële actie voor jullie kamp, 

verplicht aanwezig, details volgen uiteraard 

nog mondeling/via Facebook  

13/4 9u-15u 

+ FIETS 

Billenkarrenrace!! We maken een uitstapje naar 

Meulebeke, naar het Chiro rol Weekend, plezier, 

competitiviteit en ambiance verzekerd! 

20/4 14u-17u Gewone activiteit! 

27/4 10u-… Spaghettiavond Iedereen wordt om 10u verwacht op 

Watewy ter voorbereiding van de spaghettiavond. 

Houd er ook rekening mee dat dit een late avond kan 

worden. 

 
Mei 

5/5 9u–18u Dagactiviteit: Meer info volgt, ook de uren kunnen 

iets veranderen n.a.v. treinuren bijvoorbeeld! 

 

 

Dit alles gezegd zijnde, komen we aan het einde van onze brief. Als er nog vragen of 
opmerkingen resten, aarzel niet ons te bellen/mailen of gewoon aan te spreken op 
zaterdagnamiddag! 

 

Wij zien het alvast volledig zitten en kijken met veel ongeduld uit naar de laatste 
maanden en het langverwachte kamp! 

 
Een stevige scoutslinker,  
Nils, Boris, Mathisse, Hélène, Louise, Eva, Simon, Julien en Matthias  

 


