
 

 

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 23 februari tot en met 

zondag 25 februari 2018.  

Dit jaar verblijven in ’t Wikhof te Ieper. (Poperingseweg 32, Ieper) We 

verwachten jullie om 18u op Watewy, gelieve stipt op tijd te zijn! We gaan 

namelijk niet met de trein. De verbinding van het openbaar vervoer naar 

Ieper is niet heel goed, waardoor we gebruik maken van een aantal 

sympathieke ouders die willen rijden, nogmaals dank hiervoor! 

We zijn terug op het station in Tielt op zondag om 14u41. 

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 16 februari 2018. 

Wat nemen jullie mee op weekend: 

- PERFECT Scoutsuniform 

- Hoeslaken + slaapzak + kussensloop (kussen indien nodig) (Dit jaar zijn 

er namelijk bedden aanwezig!) 

- Genoeg warme kleren, het is tenslotte winter! 

- De gebruikelijke weekendspullen, jullie zijn geen kapoentjes meer dus 

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

Laurent, Tijl, Aude, Louise, Jelle, William, Elisabeth en Eva. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FEBRUARI 

3/02 14u-17u Gewone activiteit 

 

10/02 / GEEN activiteit 

 

17/02 14u-17u Gewone Activiteit 

 

23/02-

25/02 

 WEEKEND! Meer info volgt! 

 

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 (Tijl & Laurent) altijd contacteren.  

 

Een stevige scoutslinker, 

Tijl, Laurent, Aude, Louise, Jelle, William, Eva en Elisabeth. 


