
Liefste Givertjes


Nu het scoutsjaar helemaal begonnen is 
en je leiding op planningsweekend is 
geweest, komt het eerste weekend al heel 
dichtbij! Daarom dit briefje met alles wat je 
moet weten over ons weekend!


Alle belangrijke informatie staat 
rechtsboven, wij houden alleen niet zo van die droge kost en schrijven daarom 
graag een veel te uitgebreid en vaak saai bevonden tekstje…


We vertrekken vrijdag om 19.30 aan het lokaal, met de fiets, die uitgerust is voor 
het donker! Wij zorgen voor fluovestjes die je verplicht aan doet! Je neemt ook 
alle gebruikelijke dingen mee voor een weekend, regenkledij, matje, slaapzak, 
gamel, trui, tandenborstel, onderbroek en ga zo maar door… Voor een 
uitgebreide lijst verwijzen we jullie graag door naar www.scoutskieldrecht.be, 
waar je eigenlijk alles kan terugvinden! Een uniform dat in orde is, vrijdag 20 
oktober is het ook Dag Van De Jeugdbeweging, je hebt je uniform dus al aan! 
Handig!


Na een spetterend weekend komen we zondag terug aan in Kieldrecht, het 
verwachte uur is 14u, dit kan natuurlijk altijd een beetje veranderen. 


Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar givers@scoutskieldrecht.be en 
door 25 euro over te schrijven naar de giverkas! Liefst voor 18 oktober, dat geeft 
ons de tijd om boodschappen te doen voor jullie (veelvraten)…


Als je nog vragen hebt mag je altijd een mailtje sturen!


We zien jullie graag allemaal verschijnen! 


Een stevige linker


Nette, Lukas en Domien

Scouts Sint-Michiel Kieldrecht  
Dringende vragen? 
Domien 0493627952  
Lukas 0471677528 
Nette 049227390

Oud Arenberg 88b 
9130 Kieldrecht

Giverweekend I 
20 - 22 oktober

Wat? - Eerste weekend 
van het scoutsjaar; 
 
Waar? - Dat weet je pas 
als we er zĳn; 

Hoe? Met de fiets; 

Wanneer? 20 - 22 okt. 
Afspraak vrĳdag om 19.30 
aan De Sjelter, terug 
zondag rond 14u; 

Prijs? 25 euro, 
overschrĳven op de 
giverkas BE88 7330 2250 
5141, naam vermelden en 
ook een mailtje sturen!

http://www.scoutskieldrecht.be
mailto:givers@scoutskieldrecht.be

