
 

 

Hallo jonggivers! 

We zijn reeds al aan de helft van het scoutsjaar! En natuurlijk hoort bij dat 
scoutsjaar een langverwacht jojoweekend!  

Dit jaar gaat het jojoweekend door van vrijdag 1 maart tot en met zondag 
3 maart 2019.  

Dit jaar verblijven we in gebouwen van scouts Olmen te Sint-Niklaas. 
(Iepenstraat 78C, 9100 Sint-Niklaas). We hebben een rechtstreekse 
verbinding van Tielt naar Sint-Niklaas dus is het een uiterst gemak om de 
trein te nemen. We verwachten jullie om 17u25 aan het station in Tielt, 
gelieve op tijd te komen zodat we zeker met de hele groep onze trein halen! 

We zijn terug op het station in Tielt op zondag om 15u18. 

Mogen wij vragen om het bedrag van 35 euro te storten op het volgend 
rekeningnummer: 

BE85 7310 1975 2306 met de vermelding “NAAM JONGGIVER + 
WEEKEND” en dit voor vrijdag 22 februari 2019.  

Wat nemen jullie mee op weekend: 

- PERFECT Scoutsuniform 
- slaapmatje + slaapzak  
- Gepaste kledij kan handig zijn. Volg het weerbericht een beetje, 

begin maart kan heel koud zijn maar ook al een lentegevoel geven. 
- De gebruikelijke weekendspullen, jullie zijn geen kapoentjes meer dus 

we denken dat onze jojo’s reeds weten wat ze moeten meenemen! 

 

 

					Jole	De	Bruyne	
0499/	33	36	33		 	
Margaux	Mouton	
	0474/	60	22	07	
jonggivers@scoutstielt.be	
	



 

 

Wat nemen we niet mee: 

- Zakmes (voor niks nodig op weekend) 
- GSM blijft thuis! 
- Voor snoep geldt dezelfde regel als op kamp: 

‘Snoep mag niet als de leiding het ziet’ 

Hiermee bedoelen we dat we snoep niet verbieden. MAAR als we zien 
dat het te overdreven wordt, of we jojo’s betrappen op snoepen, dan 
wordt dit onherroepelijk afgenomen! 

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, zit je nog met vragen of 
bedenkingen, dan mag je de takleiding altijd contacteren! 

Hopelijk tot op weekend! 

Een stevige scoutslinker, 

Guust, Louise, Andries, Margaux, Jeff, Oscar, Pieterjan, Margaux & Jole 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
FEBRUARI 
2/02 14u-17u Gewone activiteit 

 
9/02 / GEEN activiteit 

 
16/02 14u-17u Gewone activiteit 

 
23/02 14u-17u Gewone activiteit 
1/03-
3/03 

 Joepieeeee, wij gaan op WEEKEND! 

 
!BELANGRIJK! 
 
Zoals al eerder vermeld in een mail hebben we problemen met ons 
mailsysteem. Dit blijft een probleem en sinds kort kunnen we helemaal niets 
meer ontvangen van mails. Mochten er ouders belangrijke zaken gemaild 
hebben, aarzel dan niet op één van ons even op te bellen, een berichtje 
sturen of Jole te mailen.  Tot de mail van de jonggivers terug werkt, mogen 
jullie altijd verwittigen, vragen stellen etc… via de mail van Jole: 
joldebruyne@hotmail.com. Wanneer de jonggivermail terug werkt, laten we 
jullie dit zo snel mogelijk weten!  
Onze excuses voor dit ongemak.  
 
 
Meer info, foto's, documenten ... 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, dan 
mag je de takleiding (Margaux & Jole) altijd contacteren.  
 
Een stevige scoutslinker, 

Guust, Louise, Andries, Margaux, Jeff, Oscar, Pieterjan, Margaux & Jole 
 


