
 

 
 
Hallo Jonggivers! 

We zijn nu halverwege het scoutsjaar en hoewel niet alles van een leien 

dakje verliep, slaan we ons toch goed uit de slag! 

Vanaf nu zaterdag mogen fysieke activiteiten weer aanvangen (mits 

strenge maatregelen waar we straks op terug komen). Graag overlopen we 

nog eens enkele aandachtspunten: 

 

ALGEMEEN 

● De activiteiten gaan door van 14.00 tot 17.00 aan de Groene Zone 

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

Vande Vyverelaan), tenzij anders vermeld. 

 

● Afwezigheden worden verwittigd VOOR vrijdagavond 20:00. 

Gelieve dit echt wel te doen, en liefst ook tijdig. Als er niemand 

afzegt, organiseren wij een activiteit rekening houdende met een 

voltallige opkomst, wat zeker in huidige omstandigheden een 

uitdaging is. Aanwezigheid moet niet per se expliciet gemeld 

worden. 

 
● We verwachten jullie in perfect scoutsuniform: een groene korte 

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

Het is altijd handig als dingen genaamtekend zijn, zeker bij 

scoutskledij is dit aan te raden... 

 
● We willen met de leiding er wel degelijk op steunen dat jonggivers 

gerust iets mogen meebrengen als vieruurtje. We hopen hierbij op 

het gezond verstand dat helpt bij de keuze van het vieruurtje. 

Snoep en frisdrank zijn niet toegelaten! We hopen op jullie begrip 

hiervoor. 
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● WEEKEND! Het weekend was dit jaar van 26-28 februari gepland. 

De coronamaatregelen, die geldig zijn tot 1 maart, laten dit 

weekend echter niet toe. Bijgevolg zijn we genoodzaakt dit 

lichtpuntje uit onze agenda te schrappen. 

 

● KAMP! Het kamp mag voorlopig wel nog doorgaan, maar we bereiden 

ons alvast voor op een scenario waarbij het coronavirus nog niet uit 

het vizier verdwenen is. We lichten hier kort de mogelijke 

scenario’s toe. 

o SCENARIO 1: Allemaal samen op kamp 

▪ Als de regering ons toelaat allemaal samen op kamp te 

vertrekken, gaat het scoutskamp door van 5-15 juli.  

 

o SCENARIO 2: Opsplitsen in bubbels 

▪ Als we nog steeds in bubbels moeten opsplitsen dan 

nemen we dezelfde aanpak over van vorig jaar. Een 

eerste bubbel die uit twee patrouilles bestaat gaat op 

kamp van 1-7 juli, een tweede bubbel van 8-15 juli. 

 

o SCENARIO 3: Bubbels te groot 

▪ Als blijkt dat een bubbel van twee patrouilles nog 

steeds te groot blijkt (afhankelijk van de 

maatregelen), zullen we er iets anders op moeten 

bedenken.  

 

In ieder geval volgt er later dit semester een aparte brief 

specifiek over de organisatie van het kamp. Ongeacht het scenario 

zal het alweer een fantastisch kamp worden! 

 

Belangrijk: 

Vergeet niet dat u via het ziekenfonds vaak een compensatie kan krijgen 

voor kampen/weekend/inschrijving. U kan dergelijk attest aanvragen bij 

uw ziekenfonds en afgeven aan ons. Wij geven dit dan ingevuld + stempel 

terug.  
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CORONA 

Het heropstarten van de fysieke activiteiten mag niet zomaar. Wij nemen 

ons voor om ons zo goed als mogelijk aan de opgelegde maatregelen te 

houden en lichten die hier kort even toe. 

● Activiteiten gaan niet door op de Watewy, maar op de Groene Zone. 

 

● Jonggivers (ouder dan twaalf) beperken hun buitenschoolse 

activiteiten tot één per week. (Deze hoeft naar ons weten niet elke 

week dezelfde te zijn, maar het is niet aangeraden om wekelijks te 

wisselen). Wees hier eerlijk in.  

 

● ALLE Jonggivers komen verplicht met een mondmasker naar de 

activiteit. Dit masker kan enkel afgezet worden bij intensieve 

sportactiviteiten mits toelating van de leiding. 

 

● De leiding voorziet ontsmettingsmiddel om regelmatig alle leden te 

desinfecteren. 

 

● De activiteiten gaan door in bubbels van 10 leden. In een tak van 

meer dan zestig leden wil dit zeggen dat we vaak in vijf of zes 

bubbels zullen moeten werken. Het verdelen van die bubbels zal 

voornamelijk op basis van leeftijd gebeuren. Op die manier 

proberen we ervoor te zorgen dat leden in de Scouts voornamelijk 

dezelfde contacten hebben als op school. De bubbels zullen op 

voorhand verdeeld worden. Ze kunnen wekelijks veranderen (een 

week tijd is lang genoeg om een eerder contact als ‘veilig’ te 

beschouwen), maar ze blijven volgens de leeftijd van de Jojo’s 

verdeeld. Als er nog dingen zijn waar wij bij het verdelen van de 

bubbels aan moeten denken, stuur dan gerust tijdig een mailtje. 
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FINANCIËLE ACTIE 

In deze tijden een budget bijeensprokkelen om een onvergetelijk kamp te 

organiseren is niet evident. Toch willen we de jonggivers ook deze zomer 

lekker verwennen. Om deze wens te verwezenlijken, verkopen we dit jaar 

zelf-ontworpen kaartspelen. Op de kaarten staan illustraties van onze 

eigen Jojo’s. Een voorproefje met Cyriel en Alice zie je hieronder. 

 
Om een onvergetelijk kamp te organiseren, willen we natuurlijk zoveel 

mogelijk van deze kaartspelen verkopen. Ze kosten €6.00 per pakje en 

worden in een kartonnen doosje geleverd. Je kan ze bestellen via 

https://forms.gle/CjJ9RhKSTookqevu9. Na overschrijving worden ze in 

de bus geleverd (Eind maart)! Gelieve ook rond te vragen aan 

familie/vrienden of ze in ruil voor een kleine bijdrage geen kaartspelen 

willen ontvangen. De link mag zeker gedeeld worden! 
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KALENDER 

Ten slotte een overzicht van de activiteiten voor dit tweede semester. 

Denk eraan dat de coronamaatregelen enorm variabel zijn en dat er nog 

van deze planning afgeweken kan worden. Blijf van deze aanpassingen op 

de hoogte door regelmatig je mails en de Whatsapp-groep te checken. 
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Februari 

6/2  14u-17u  Gewone activiteit  

 

13/2  14u-17u  Gewone activiteit 

 

20/2  14u-17u  Gewone activiteit 

 

27/2  14u-17u  Gewone activiteit (Weekend gaat niet door) 

 

Maart 

6/3 

 

14u-17u  Gewone activiteit 

 

13/3  14u-17u  Gewone activiteit 

 

20/3  14u-17u  Gewone activiteit 

 

27/3  14u-17u  Gewone activiteit 

April 

3/4  14u-17u  Gewone activiteit 

10/4  /  Geen activiteit (paasvakantie) 

 

17/4  13u-18u  Dropping 

Volgens ons laten de huidige maatregelen een 

dropping in kleine groepjes toe. Gedetailleerdere 

informatie volgt in een specifieke brief. 

24/4  14u-17u  Gewone activiteit 

 



 

 

 

 

Indien de medische fiche van uw zoon/dochter nog niet in orde is! Vul hem 

zo snel mogelijk online in op de groepsadministratie. Hoe je dit precies 

doet, werd beschreven in onze vorige brief (verstuurd op 9 september 

2020). 

 

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, dan 

mag je de takleiding (Hannes en Toon) altijd contacteren! 

 

Een stevige scoutslinker, 

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

Hannes. 
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Mei 

1/5  9u-17u  Dagactiviteit 

Ook voor de dagactiviteit volgt nog een specifieke 

brief. Deze zal enkel doorgaan als dat haalbaar is 

conform de maatregelen op dat moment. 

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

