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Dag Jonggivers! 

 

Nu de vakantie op zijn einde begint te lopen en iedereen bekomen is van ons 

fantastisch kamp, kunnen we alweer uitkijken naar het nieuwe scoutsjaar dat voor 

de deur staat. 

 

Een nieuw scoutsjaar betekent een verandering in de leidingsploeg. In totaal zijn 

we met 10 enthousiastelingen om het jaar in goede banen te leiden. Toon Ingelaere 

en Hannes Haemers zijn dit jaar jullie takleiders. Zij stonden beiden vorig jaar 

ook al bij de Jonggivers en zijn dus voor de meesten een bekend gezicht!  

Zij laten zich versterken door Jutta Dangreau, Lucas David, Jacob Demuynck,  

Bavo Ingelaere, Pieterjan Spriet, Esther Vanacker, Gaetan Verbeke en Florence 

Vercambre. Met deze grote en vooral fantastische leidingsploeg zullen we er 

wederom een spetterend jaar van maken! 

 

Om zonder problemen aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen, vragen we het 

lidgeld, 40 euro, vóór zondag 11 oktober te storten op het rekeningnummer 

BE85 7310 1975 2306 met vermelding “Lidgeld Jojo’s” + de naam van de 

Jonggiver erbij. Jullie zijn pas ingeschreven als het lidgeld betaald is. Wie na 

datum niet ingeschreven is, is niet verzekerd en kan jammer genoeg niet meer naar 

de Scouts komen.  
  

De eerstejaars zijn het van bij de Welpen misschien gewoon om op elke activiteit 

een vieruurtje te krijgen. Bij de Jonggivers is dit niet zo. Het is zeker niet 

verboden om zelf iets mee te nemen dat kan dienen als vieruurtje, maar het is niet 

de bedoeling dat er grote zakken chips en kilo’s snoep door het mondje gaan ... 

Wees redelijk! Zien wij als leiding een overmaat aan snoepgoed, nemen wij deze 

onherroepelijk af. 
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Onder het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’, volgen nu de 

AFSPRAKEN waaraan elke Jonggiver zich dient te houden! 

Omwille van de huidige epidemische toestand, zijn deze afspraken anders dan 

gewoonlijk. LEES ZE DUS OOK GOED ALS JE AL LANGER LID BENT!!! 

• De activiteiten gaan zoals normaal door elke zaterdag van 14.00u tot 

17.00u, tenzij anders vermeld in de brief. De jonggiveractiviteiten 

zullen echter NIET ALTIJD OP WATEWY plaatsvinden, om interactie 

tussen de verschillende bubbels te vermijden. Waar de activiteiten wel 

plaatsvinden staat vermeld in de planning later in deze brief. 

• We verwachten stipte aanwezigheid, zodat we op tijd met de activiteit 

kunnen beginnen. Soms blijven we niet de hele activiteit op dezelfde 

locatie. Wie niet op tijd is, zal ons dan uiteraard moeilijk vinden. 

• WE VRAGEN SPECIALE AANDACHT VOOR VOLGEND PUNTJE: 

Als je niet kan komen naar de activiteit, verwachten we dat jullie OP TIJD 

VERWITTIGEN. Op tijd wil zeggen voor vrijdagavond 20u.  

Als er niemand afzegt, gaan wij ervan uit dat iedereen aanwezig is!  

Wij steken veel tijd in het voorbereiden en het doen slagen van onze 

activiteiten. Voor ons is het dan ook een teleurstelling wanneer wij een 

activiteit voorbereiden voor 45 Jojo’s en er slechts 15 komen opdagen. 

Een spel op maat is leuker voor jullie en voor ons!  

Niet verwittigen zorgt dus voor onaangepaste activiteiten en dit is 

zowel voor de leiding als de Jojo's niet plezant. Verwittigen is dus de 

boodschap!  

De contactgegevens van de takleiding staan altijd bovenaan de brief. 

Steek ze misschien best ook in jullie gsm, zodat jullie ons indien nodig op 

ieder moment kunnen bereiken.  

GSM Toon : +32 479 71 51 15  

GSM Hannes : +32 479 97 73 55 

E-mail : jonggivers@scoutstielt.be  

De laatste jaren is er een steeds groter wordend probleem met 

wachtlijsten. Wij, de leiding, vinden de kwaliteit van onze activiteiten 

belangrijker dan het aantal leden. Daarom is er enkele jaren geleden 

beslist om het aantal leden per jaar te beperken tot 20. Diegenen die hier 

niet bij zitten worden op een wachtlijst geplaatst.  
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Wij merken echter dat er leden zijn die tijdens het jaar amper naar 

activiteiten komen en niet meegaan op kamp of weekend en dus de plaats 

innemen van iemand die staat te springen om bij de Scouts te komen en 

wil meedoen aan onze activiteiten.  

Daarom werd er een regelgeving opgesteld i.v.m. aanwezigheden om de 

leden die supergemotiveerd zijn om naar de Scouts te komen een betere 

kans te geven. Ook dit jaar zal deze regel weer toegepast worden.  

De regels gaan als volgt:  

➢ Bij 3 afwezigheden ZONDER TE VERWITTIGEN krijg je een 

telefonische waarschuwing van de leiding. Wanneer je een 4e 

keer afwezig bent zonder verwittigen zal je uit de Scouts 

gezet worden om plaats te maken voor iemand die op de 

wachtlijst staat.  

➢ Bij 5 afwezigheden MET VERWITTIGING krijg je een 

telefonische waarschuwing van de leiding. Bij een 6e 

afwezigheid zal je helaas uit de Scouts gezet worden om 

plaats te maken voor iemand die op de wachtlijst staat. (6 

afwezigheden komt neer op de helft van de activiteit per 

semester). 

➢ UITZONDERING: Als iemand voor enige tijd ziek is geweest 

zullen we deze uiteraard niet meetellen als afwezigheid. 

 

LET OP: Deze regels gelden per semester (september t.e.m. december en 

februari t.e.m. mei). De telling van aanwezigheden wordt na het eerste
 

semester terug op nul gezet.  

Indien hier nog opmerkingen of vragen rond zijn, kan je altijd mailen naar 

info@scoutstielt.be.   

• We verwachten jullie in perfect scoutsuniform: een groene korte 

scoutsbroek of –rok, een beige scoutshemd en een rood-gele sjaal. Voor 

de nieuwkomers: het sjaaltje kan je telkens na de activiteit bij de leiding 

kopen. Het kost 8,00 euro. De broek/rok en hemd worden verkocht in de 

Hopper-winkels, een lijst van alle Hoppers vind je op www.hopper.be (het 

groepsnummer van Scouts Tielt is W2207G). Aangezien scoutsuniformen 

niet goedkoop zijn, maar ook niet snel verslijten, is het vaak interessant om 

een tweedehands uniform te kopen. Wij zijn hier zelf grote voorstander van 

en willen dit stimuleren. Via onze Facebook-groep “Scouts Tielt” kan je een 

oproep plaatsen om uniformen te kopen of te verkopen.  

We verkopen nu al enkele jaren ook onze eigen T-shirts van Scouts Tielt. Je 

hoeft ze niet op voorhand te bestellen. Je kan voor of na de activiteit op 

zaterdag altijd komen aankloppen bij de leiding en dan kan u een T-shirt 

passen en kopen voor 10,00 euro. Voor alle andere zaken zoals schoenen, trui, 

regenjas... is het belangrijk dat deze vuil mogen worden en dat ze zeker 

warm genoeg zijn. 

mailto:info@scoutstielt.be
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TOPTIP: NAAMTEKEN ALLES!  

• Op het hemd moeten de nodige kentekens genaaid worden. De kentekens 

bezorgen we jullie op één van de eerste activiteiten. Het jaarteken wordt 

boven de rechterborstzak genaaid, het zwarte groepslintje op de 

rechterbovenarm en daaronder het jonggiverteken. Informatie over de 

andere kentekens kan je hier vinden: 

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

• Zakmes (handig op kamp, niet op zaterdagmiddag) en gsm zijn verboden. 

Sigaretten, alcohol en drugs, etc. zijn vanzelfsprekend verboden.  

• Nog een woordje uitleg over de medische fiche. Tegenwoordig worden alle 

medische fiches online ingevuld; zo hoeft u niet elk jaar opnieuw dezelfde 

medische fiche in te vullen en zo kunnen wij deze altijd en overal raadplegen. 

Als er iets door de jaren heen zou veranderen, kan u dit alsnog aanpassen. 

In de bijlage van deze mail zit een bestand met alle namen en 

corresponderende lidnummers van de Jonggivers. Voor de nieuwe leden: 

jullie hebben nog geen lidnummer, vergeet de medische fiche niet in te vullen 

zodra je een lidnummer gekregen hebt. 

Hier vind je de handleiding voor het online invullen van de medische fiche. 

https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/lib/exe/fetch.php?media=handle

idingen:groepsadmin:paginas:2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_ni

euw.pdf 

• BELANGRIJK: Indien u deze brief ontvangt en wenst te stoppen met de 

Scouts, gelieve dit ons te melden zodat u niet verder bestookt wordt met 

onnuttige informatie!  

  

https://scoutstielt.be/over-ons/kentekens
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CORONAMAATREGELEN! 

Naast de bovenstaande algemene afspraken, treffen we met de Scouts ook extra 

maatregelen om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te dijken. Lees 

ze goed na, want we zijn streng op het naleven ervan. 

● Zoals hierboven vermeld, zullen onze activiteiten niet altijd op Watewy 

doorgaan. Meestal zullen ze doorgaan aan de Groene zone 

(afzetten/afhalen aan de parking op het einde van de Burggraaf Vande 

Vyverelaan). 

 

● Bij het afzetten/afhalen van uw zoon/dochter, stapt u als ouder niet mee 

uit de auto. Gezellige babbels zullen helaas uitgesteld moeten worden tot 

minstens het tweede semester. Als u een brandende vraag hebt voor de 

leiding, kan u die natuurlijk wel komen stellen. 

 

● Momenteel bevinden de activiteiten van Scouts Tielt zich in code GEEL. 

Dit betekent dat activiteiten kunnen doorgaan in bubbels van 50 personen. 

Als de situatie echter evolueert naar een code oranje of rood, zullen wij 

bijkomende maatregelen moeten treffen om het virus niet te verspreiden. 

 

Om deze maatregelen en andere zaken efficiënt en tijdig met jullie te 

communiceren, schieten e-mails vaak tekort. Daarom dachten we een 

Whatsapp-groep te maken met alle ouders van de Jonggivers. Om lid te 

worden van deze groep, stuurt u gewoon een mailtje naar 

jonggivers@scoutstielt.be met daarin “telefoonnummer + mama/papa  

van …” 

 

Beschikt u niet over een gsm of over Whatsapp. Geen paniek, we zullen alles 

ook via mail blijven versturen. 

 

● Omdat het essentieel is dat wij als leiding op voorhand op de hoogte zijn 

van het aantal leden dat we per activiteit mogen verwachten (om de 

bubbelgroottes te respecteren), vragen we jullie niet alleen iets te laten 

weten bij afwezigheid van uw zoon/dochter, maar ook de aanwezigheid 

ervan zal actief doorgegeven moeten worden. Dit zal maandelijks gebeuren 

aan de hand van een formulier dat we u elke maand doorsturen. Voor de 

activiteiten in september en oktober, bevestigt u de aanwezigheid van uw 

zoon/dochter hier: https://forms.gle/K9m8rcK89xYtZuhq6 

 

  

mailto:jonggivers@scoutstielt.be
https://forms.gle/K9m8rcK89xYtZuhq6
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Hier volgt de AGENDA voor de komende zaterdagen. Let goed op waar en wanneer 

elke activiteit plaatsvindt, want dit verschilt van week tot week. 

SEPTEMBER 

18/09 

19/09 

20/09 

 

Startweekend van de Scouts.  

Dit weekend is er nog geen activiteit, maar kan je 

gerust aan de Watewy passeren om op ons 

coronaproof terras een drankje te drinken. Naast 

ons terras hebben we ook een raadseltocht in elkaar 

gestoken: een wandeling waarvan je de route 

uitdoktert aan de hand van mysterieuze puzzels en 

kaarten. De brief voor dit startweekend zit mee in 

deze bijlage. 

26/09 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

 

OKTOBER 

03/10 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

10/10 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

17/10 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

24/10 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

31/10 18u-22u 

Halloweenactiviteit (!!Watewy!!) 

Dit jaar hadden we graag samen met de Jonggivers 

Halloween gevierd door een avondspel in de 

Hellebosboomgaard te spelen. Wij voorzien een 

stevig avondmaal voor de Jojo’s. Geef ze zeker een 

warme trui en een goede zaklamp mee! Voor deze 

maaltijd vragen wij een kleine vergoeding van €3 die 

op de activiteit zelf betaald kan worden. 
 

NOVEMBER 

17/11 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

14/11 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

21/11 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 

28/11 14u-17u Gewone activiteit (Groene zone) 
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Ten slotte geven we jullie reeds de BELANGRIJKE DATA mee voor dit 

scoutsjaar. 

● Weekend: 26/02 - 28/02 

● Kamp:  05/07 - 15/07 

 

Meer info vind je op www.scoutstielt.be en op 

www.facebook.com/groups/scoutstielt 

 

Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, ... stuur 

ons gerust een mailtje!  

 

Een stevige scoutslinker, 

Esther, Jacob, Jutta, Lucas, Florence, Gaetan, Bavo, Pieterjan, Toon en 

Hannes. 

http://www.scoutstielt.be/
http://www.facebook.com/groups/scoutstielt

