
Beste jong-givers en ouders, 

 

In deze brief vinden jullie alle belangrijke info voor het komende scoutsjaar! Een groot deel 

ervan konden jullie ook al lezen in het eerste maandprogramma, waar jullie bovendien per 

vergadering zien wat jullie te wachten staat. 

 

Belangrijke data: 

Hieronder enkele belangrijke data voor het komende jaar 

- Dia-avond: Zaterdag 5 oktober vanaf 19u  

- Kaas & wijn: 16 november 2019 

- Schrikkeltocht: 26 oktober 2019 

- Kamp: 20-30 juli 2020 

- Elk semester gaan we op weekend:  

Het eerste weekend gaat door van 1-3 november 2019, meer info volgt. De datum 

van het tweede weekend kondigen we volgend semester aan. De prijs van een 

weekend bedraagt normaal ca. 35 euro. 

 

Praktische afspraken: 

  

- Vergaderingen gaan door op zondag van 14u tot 17u30 tenzij dit anders vermeld 

wordt op het maandprogramma (te vinden op de site).  

- We verwachten dat iedereen met de fiets en in perfect uniform naar de 

vergaderingen komt. T-shirt, das en 2de hands short kan bij de scouts aangekocht 

worden. Voor het hemd verwijzen we door naar de Hopper scoutswinkel.  

- 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. 

 

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 45€, hierin zit een verzekering en een snack tijdens de vergaderingen. 

Overschrijven op volgend rekeningnummer: BE51 7343 2505 2362 

 

Hoe de leiding te bereiken? 

 

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

Onze nummers zijn ook gegeven op de site en onderaan dit document maar deze zijn enkel 

bedoeld om ons in noodgevallen of dringende vragen te bereiken. 
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Enthousiaste groeten, 

 

De jonggiverleiding, aka: 

 

Andreas Decaluwé: " Noorderlichtgroene Stoutmoedige Pelikaan" 0479 72 95 18 

Hannah Vandebrouck: "Verbenapaarse Montere Paradijsvogel" 0487 47 84 02 

Lars Engelen: “Betulabruine Authentieke Alpaca”  0489 50 79 52 

Mona Vankersschaever: "Hortensiakleurige Goedgeluimde Argali" 0473 46 75 46 

Vincent von Werne: “Larimarbruine Geliefde Orang-Oetan” 0484 36 35 98 

Wannes Panneels: "Avondzonrode Trotse Gnoe" 0489 35 78 07 


