
 

WEEKEND: 9-11 november 

 

Hey Givers! 

 

Zoals jullie al konden lezen in de eerste brief, vertrekken wij van 9 tot 11 november 2018 op 

een übercool Giverweekend! Zeker meegaan, want de giverweekends zijn de tofste 

momenten van het jaar (op kamp na)! De leiding zal hun uiterste best doen om er weer een 

memorabele 2 dagen vol uitdagende spelen van te maken. Ongetwijfeld zullen de fouriers 

overheerlijke maaltijden voorzien. Geen redenen om niet mee te gaan dus 😉 

 

Inschrijven doe je door €35 over te schrijven naar het Giverrekeningnummer: BE74 7310 1975 

2407 met de vermelding “Giverweekend + naam van de giver”. Deadline hiertoe is 5/11/18. 

Gelieve deze deadline te respecteren, zo kunnen wij alles wat organiseren. Mocht je wat aan 

de late kant zijn, geen probleem, gelieve dit dan kort even per mail te melden, zo kunnen wij 

hier in onze spelvoorbereidingen rekening mee houden. Hartelijk dank! 

 

 

VERTREK: We verwachten jullie vrijdagavond om 17u20 stipt aan het station van 

Tielt. Zorg dat je in perfect scoutsuniform bent! 

 

 

AANKOMST: We komen terug aan met de trein van 14u21 aan het station van 

Tielt. Als we te laat zouden aankomen laten we dat weten via de scouts Tielt 

facebook pagina. 

 

 

 

 



Wat neem je mee? 
 

- perfect scoutsuniform (aan bij vertrek)  

- Individuele steekkaart, ONLINE! Voor alle info hierover verwijzen we naar de eerste brief. 

Ouders, dit vergt 10 minuten van uw tijd maar kan wel uiterst behulpzaam zijn mocht uw 

zoon/dochter iets voorhebben tijdens het weekend.  

- Identiteitskaart, afgeven aan het station aan Julien/Matthias  

- slaapzak en matje 

- picknick voor de vrijdagavond  

- KEUKENHANDDOEK!  

- zakgeld: Maximaal 15€, dit kan gebruikt worden om eens een extraatje te kopen maar alles 

wordt voorzien door de leiding! 

- regenjas  

- extra paar schoenen  

- gamel, bestek en beker  

- toiletgerei, ondergoed, kousen, pyjama, warme kledij, … ondertussen weten jullie wel al 

hoeveel paar sokken en t-shirts je nodig hebt hé? 

- medicatie, indien nodig. Graag bij vertrek melden aan Eva zodat dit opgevolgd kan worden 

gedurende het weekend. 

 

Om volledig te zijn nemen, dit nemen we niet mee: GSM, MP3 en alle andere elektronische 

bakjes. Ook alcohol en drugs hoort niet thuis in een Giverrugzak. Graag ook niet overdrijven 

met snoep en cola want dan treffen wij maatregelen 😉 

 

Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, dan mag je de takleiding 

altijd contacteren. Hopelijk tot op weekend!  

 

Een stevige scoutslinker,  

Nils, Boris, Mathisse, Hélène, Louise, Eva, Simon, Julien en Matthias 


