
Dag allerliefste givers,

Het tweede deel van het scoutsjaar staat ondertussen weer voor de deur. In deze brief
vinden jullie de kalender terug voor de komende en jammer genoeg laatste maanden.
Maar niet getreurd: het tweede semester zit vol leuke activiteiten zoals: Dag van de
Ronde, Spaghettiavond en uiteraard een fantastische dagactiviteit. 

De evenementen Dag van de Ronde (2/04) en Spaghettiavond (6/05) 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. Het kamp valt dit jaar van 18 tot
en met 31 juli! De bestemming houden we voorlopig nog even geheim om de spanning
er in te houden. Later dit semester volgt zeker nog een brief i.v.m. nodige info. Indien
jullie praktische vragen hebben kunnen jullie de takleiding altijd bereiken, maar we
zullen altijd de nodige informatie op tijd meedelen.

Maart

4/3-5/3 Survivalweekend

11/3 14u-17u Gewone activiteit + Lampionnentocht

18/3 14u-17u Gewone activiteit

25/3 14u-17u Gewone activiteit



April

1/4

2/4 (zondag)

13u-18u

10u-22u

OPZET DAG VAN DE RONDE: Op zaterdag zal er al
voorbereid moeten worden. Details volgen uiteraard
nog mondeling/via Whatsapp!

DAG VAN DE RONDE: financiële actie voor jullie kamp,
Iedereen wordt om 10u verwacht op Watewy ter
voorbereiding van Dag van de Ronde. Houd er ook
rekening mee dat dit een late avond word, 22u is
slechts een richtuur.

8/4 Geen activiteit wegens Paasvakantie

15/4 14u-17u Gewone activiteit

22/4 14u-17u Groepsactiviteit

29/4 9u-18u DAGACTIVITEIT: De brief met meer info volgt, ook de
uren kunnen iets veranderen n.a.v. treinuren.
Dagactiviteit van de givers valt dus een week vroeger
dan de andere takken!

Mei

6/5 10u-22u SPAGHETTIAVOND : financiële actie voor jullie kamp,
Iedereen wordt om 10u verwacht op Watewy ter
voorbereiding van de spaghettiavond. Houd er ook
rekening mee dat dit een late avond word, 22u is slechts
een richtuur.

Opmerking: Aangezien het voor ons heel moeilijk is om nu al precieze uren mee te delen,
zou het kunnen dat deze nog veranderen. We zullen dit uiteraard altijd op tijd
communiceren.

Belangrijke data voor het komend semester!

· Lampionnentocht (11/03):

Het oudercomité van Scouts Tielt verwelkomt jullie graag op de Lampionnentocht op
zaterdag 11 maart. Om 17u15 verzamelen we op Watewy om aan onze tocht te beginnen.
We wandelen in totaal 5 km, in een lusje rond de Watewy met enkele tussenstops.

Naast heel veel sfeer en gezelligheid, krijg je ook enkele drankjes & versnaperingen voor
onderweg. Onze kleinsten krijgen bij de start een suikerwafel & drankje zodat ze na de
scouts-activiteit hun batterijen weer kunnen opladen. We stoppen voor een aperitiefje, een



soepje, een broodje braadworst en poffertjes. Eindigen doen we op Watewy, waar we nog
kunnen nakletsen bij een drankje aan de bar.

Voor de tocht voorzien jullie best stevige wandelschoenen of regenlaarzen, aangezien we
niet altijd op de paadjes blijven. Buggy-proof is het parcours niet echt... De leden maken
tijdens de scouts-activiteit van 11/03 zelf hun lampionnetje voor de tocht. Het wordt
uiteraard nóg gezelliger als ook de volwassenen allemaal een zaklamp/koplamp kunnen
meenemen. Voor de veiligheid vragen we aan zowel de kinderen als volwassenen om een
fluohesje te dragen.

𝗜𝗻혀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗸𝗮𝗻 혁𝗼혁 𝗲𝗻 𝗺𝗲혁 𝘄𝗼𝗲𝗻혀𝗱𝗮𝗴 𝟭 𝗺𝗮𝗮𝗿혁 via
https://shop.stamhoofd.be/en/lampionnen-tocht/ ! Graag deze deadline respecteren, zodat
we tijdig al het lekkers kunnen bestellen!

· Dag van de Ronde (2/04):

Op zondag 2 april organiseren onze Givers hun jaarlijkse ‘Dag van de Ronde’! Concrete info
volgt nog later via de Facebookpagina en de Whatsappgroep, maar hou alvast deze dag vrij
want het belooft weer een spetterende editie te worden!

· Spaghettiavond (6/05):

Wees zeker welkom op de befaamde Spaghettiavond op zaterdag 6 mei om het scoutsjaar in
stijl af te sluiten! Wederom volgt concrete info later nog!

ENKELE AFSPRAKEN

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

● Wij vragen om echt te verwittigen ten laatste vóór vrijdagavond 20u00. Indien u al
lang op voorhand weet dat je niet aanwezig kan zijn, dan mag dit vroeger dan de
week voordien laten weten worden. 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, via mail of Whatsapp kan dit zeker ook altijd naar Jenssen of Emiel!

● De activiteiten gaan door van 14u tot 17u 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

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.stamhoofd.be%2Fen%2Flampionnen-tocht%2F&h=AT1nwVGj68PBrQepAjGTBooqeX3lpX2bamEM6xHi6ykwfjAwNNYbh5fsizeKPE2CiTTLfojyRA4jBW_GaKYWRjLcXJS3tWNGPkzH6H7qDhsCbcToVTFtYnD3uC6qVbEfbCGtBQ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.stamhoofd.be%2Fen%2Flampionnen-tocht%2F&h=AT1nwVGj68PBrQepAjGTBooqeX3lpX2bamEM6xHi6ykwfjAwNNYbh5fsizeKPE2CiTTLfojyRA4jBW_GaKYWRjLcXJS3tWNGPkzH6H7qDhsCbcToVTFtYnD3uC6qVbEfbCGtBQ


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 bij het begin van de activiteit. 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.

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

Een stevige scoutslinker,

Toon, Hannes, Nicolas, Jacob, Clément, Annelien, Enna, Charles-Henri, Virgil, Emiel & Jenssen

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

