
Beste jonggivers en ouders,  

In deze brief vinden jullie alle belangrijke info voor het komende scoutsjaar! Wij zijn er alvast 
helemaal klaar voor. Met deze informatie zullen jullie er ook klaar voor zijn. 

Praktische afspraken 

- Vergaderingen gaan door op zondag van 14u tot 17u30, tenzij dit anders vermeld wordt op het 
maandprogramma (te vinden op de site). De avondvergaderingen beginnen op vrijdag 26 november 
en zullen doorgaan van 20u tot 22u. 

- We verwachten dat iedereen in perfect uniform naar de vergaderingen komt. Ons rode t-shirt en 
onze dassen kunnen op onze scouts gekocht worden, eerste - of tweedehands. Voor een hemd of 
een broek verwijzen we je graag door naar de Hopper scoutswinkel.  

- Aangezien wij ons ook vaak verplaatsen naar andere locaties, vragen we dat iedereen met de fiets 
naar de vergaderingen komt (en dit is ook goed voor het milieu).  

- Als je toch met de auto komt is het niet de bedoeling om tot aan de lokalen te rijden (de Bestraat 
dus niet inrijden). Laat je afzetten aan de Dalemstraat en stap zelf verder naar de lokalen.  

Belangrijke data 

Hieronder enkele belangrijke data voor de rest van het jaar  

- Dia-avond: Zaterdag 9 oktober 2021 

- Schrikkeltocht: Zaterdag 23 oktober 2021 

- Kaas & wijn: Zaterdag 20 november 2021 

- Elk semester gaan we op weekend: Het eerste weekend gaat door van 5-7 november 2021, meer 
info volgt. De datum van het tweede weekend zal volgend semester aangekondigd worden. De prijs 
van een weekend bedraagt normaal ca. 35 euro.  

- Ons kamp in de zomer gaat ook altijd door van 20 tot 30 juli 

Inschrijven en lidgeld 

Als je een nieuw lid bent, is het belangrijk dat je je inschrijft via de site: 
https://scoutsmeerdaal.be/inschrijven  

Het lidgeld bedraagt 50€, hierin zit een verzekering en een vieruurtje tijdens de vergaderingen. 
Overschrijven op volgend rekeningnummer: BE51 7343 2505 2362 met vermelding van de naam van 
uw kind. 

 

 

 



Hoe de leiding te bereiken?  

Jullie kunnen ons het gemakkelijkst bereiken via mail: jonggivers@scoutsmeerdaal.be  

Onze nummers zijn ook gegeven op de site, maar deze zijn enkel bedoeld om ons in noodgevallen of 
dringende vragen te bereiken.  

Heel veel groeten 
De jonggiverleiding 


