
Beste givers en ouders,

Het jaar is nog maar net begonnen, en we vliegen er al direct in met een prachtig, maar ook

uniek weekend. Dit jaar gaan de givers eind oktober op een magnifiek ‘frietzweekend’, jaja,

jullie lezen het goed. Fietsen, vriezen en weekenden en dat nog een allemaal tegelijk! En dan

komt er nog eens een thema bij ook. Jawadde, dat belooft weer een absolute knaller van

een weekend te worden.

Vrijdag 28 oktober verwachten we jullie om 19:00 in verkleedkledij en

met jullie FIETS aan de Macadam zodat er van daaruit naar de

weekendplaats kan worden gereden. Maar daarvoor hebben jullie

natuurlijk ook een thema nodig om in te verkleden. Om de koude

maximaal te kunnen weerstaan, verkleden we ons in de meest

kou-resistente wezens op aarde, babushka's en comrades. De bagage

zal verdeeld worden in de auto’s van de foeriers en leiding.

Zondag 30 oktober komen de dappere, vrieskou overlevende givers

rond ongeveer 16u45 terug aan op de scouts om gezamenlijk het

weekend af te sluiten.

De inschrijvingen lopen tot ten laatste 24 oktober. Bevestigen doe je

door €30 te storten op rekeningnummer: BE64 7895 2999 2052.

Vergeet niet duidelijk de naam van het lid te vermelden bij de

overschrijving. De givers zijn dus pas ingeschreven wanneer het geld overgemaakt is.

Op frietzweekend is het de bedoeling dat de leden zelf een eigen tent voorzien, net als

uiteraard een deftig uitgeruste, en indien nodig opgelapte fiets. Dit is een zeer belangrijk

puntje aangezien jullie zelf naar de kampplaats zullen fietsen. Een helm en fluohesje zijn

verplicht.

Aangezien jullie je eigen tent meenemen, kiezen jullie ook met wie je daar in slaapt.

Bespreek dit zeker eens op voorhand, zodat iedereen een groepje en een tent heeft.

Wat neem je zoal mee?

- Babushkafit en/of Comradepak

- Slaapgerief: matje en warme slaapzak

- Wasgerief

- Gamel + bestek + beker

- Speelkleren

- Voldoende ondergoed en warme sokken

- Uniform

- Regenkledij

- Zaklamp



- Knuffel

- Tent

- Goed uitgeruste fiets (lichtjes, helm,

fluohesje, opgepompte banden,

remmen goed afgesteld,..)

Tot dan!

Jullie stoere, niets vreezende, ijsliefhebbende leiding,

Fret, Spreeuw, Zanglijster, Zeehond


