
 
Dag Givers!  
 
Hier zijn we dan weer. Na maanden noodgedwongen online in contact te blijven, mogen we 
weer samenkomen. We stelden vast dat maar liefst 41 (!) givers scouts verkiezen, joepie! 
Hieronder kunnen jullie de kalender voor komende activiteiten terugvinden. Deze is uiteraard 
onder voorbehoud.  

 
AGENDA 

FEBRUARI 

05/02 14u-17u Activiteit 

13/02 14u-17u Activiteit 

20/02 14u-17u Activiteit 

27/02 14u-17u Activiteit 

  

MAART 

06/03 14u-17u Activiteit 

13/03 14u-17u Activiteit 

20/03 14u-17u Activiteit 

27/03 14u-17u Activiteit 

 

APRIL 

03/04 14u-17u Activiteit 

10/04 14u-17u Geen activiteit (paasvakantie) 

17/04 14u-17u Activiteit 

24/04 14u-17u Activiteit 

 
 



 

MEI 

01/05 10u-18u 

Dagactiviteit 
Voor de dagactiviteit volgt nog een specifieke brief. Deze zal 
enkel doorgaan als dat haalbaar is conform de maatregelen op 
dat moment.  
 

 

WEEKEND 
Onder huidige omstandigheden zijn activiteiten met overnachting verboden. Hierdoor is het 
prikken van een nieuwe weekenddatum niet mogelijk.   
 

KAMP 
Het kamp gaat door in de periode van 16-31 juli. Voorlopig is er nog een grote onduidelijkheid 
wat wel en niet zal mogen in de zomer. Wij houden jullie op de hoogte later dit jaar met onze 
kampbief.  
 

CORONA 
De groepen 
De groepen zullen op voorhand worden samengesteld. Meestal zal een activiteit bestaan uit 
4 groepen (van max 10 leden) met elk een tweetal leiders. We zullen in eerste instantie zo 
veel als mogelijk broers en zussen samensteken. Dit om de spreiding van het virus te 
beperken. De groepen kunnen wekelijks veranderen. Een week tijd is lang genoeg om een 
eerder contact als ‘veilig’ te beschouwen. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat 
je sowieso met één iemand van je vrienden samenzit. Is dit meermaals niet het geval. Geef 
ons een seintje (we willen graag dat iedereen zich thuis voelt in de scouts), maar denk eraan 
dat scouting ook het maken van nieuwe vriendschappen is.  
 
Verwittigen 
Omdat de groepen op voorhand worden samengesteld, wordt verwittigen nog belangrijker. 
We hameren nogmaals op om voor vrijdag 20 uur bij afwezigheid te verwittigen. Bij een 
verkoudheid of andere ziektesymptomen die op een besmetting kunnen wijzen, vragen wij 
om jullie verantwoordelijkheid te nemen en je giver logischerwijs NIET naar de scouts 
te sturen. Verwittigen mag steeds via deze gegevens (https://scoutstielt.be/takken/givers) of 
door je giver ons een berichtje op messenger te laten sturen. In het eerste semester verliep 
dit heel vlot, we zijn ervan overtuigd dat jullie dit nog steeds zo goed zullen doen ;)  
 
Activiteit 
De activiteit vindt nog steeds plaats in de Meikensbossen van 14 tot 17 uur (tenzij anders 
gecommuniceerd). De leiding voorziet voldoende ontsmettingsgel. Het dragen van een 
mondmasker is verplicht gedurende de volledige activiteit.  
 
 
 

https://scoutstielt.be/takken/givers

