
Dag Allerliefste Giverwarriors!

Zoals jullie al konden lezen in de eerste brief, gaan wij van 11 tot 13 november 2022 op een onvergetelijk episch
giverweekend! Twijfel niet om mee te gaan want het giverweekend is traditioneel een

hoogtepunt van het scoutsjaar. De leiding zal hun uiterste best doen om er weer een memorabele 3-daagse 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 €40 over te schrijven op BE74 7310 1975 2407 met de vermelding

“Giverweekend + naam van de giver” voor 31/11/2021. Graag een berichtje via Whatsapp naar Emiel of Jenssen

sturen wannneer u overgeschreven heeft. Zo kunnen wij de inschrijving checken en bevestigen. Gelieve deze

deadline te respecteren zodat we op tijd een goed beeld hebben van het aantal aanwezigen. Hartelijk dank!

VERTREK: We verwachten jullie vrijdagnamiddag om 16u stipt op Watewy MET

EEN FIETS MET LICHTEN + HELM + FLUOVESTJE. Zorg dat je in perfect

scoutsuniform bent!

AANKOMST: We komen terug aan omstreeks 15u op Watewy. Als we vroeger of

later zouden aankomen, laten we dat weten via onze Whatsapp-groep.



Wat neem je mee?

· Perfect scoutsuniform (aan bij vertrek)

. Fiets (die in orde is!)

. Fietshelm (aan bij vertrek)

. Fluohesje (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 op Watewy aan Jenssen

· Slaapzak + Matje (er zijn geen bedden)

· KEUKENHANDDOEK!

· Zakgeld: maximaal €15! Dit kan gebruikt worden om eens een extraatje te

kopen maar alles wordt voorzien door de leiding!

· Regenjas

· Toiletgerief, ondergoed, kousen, pyjama, warme kledij…
· Medicatie, indien nodig.

· Geen grote valiezen, alles dient gedragen te worden op de fiets.

Dit nemen we niet mee op weekend: Onnodige elektronica, alcohol en drugs horen

niet thuis in een Giverrugzak. Graag ook niet overdrijven met snoep want dan

treffen wij maatregelen.

GSM’s mogen WEL mee, dit enkel en alleen in functie van het spel en ter middel van

communicatie. Buiten de activiteiten die een gsm vergen, dienen jullie gsm’s

ingeleverd te worden.

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,

Annelien, Charles-Henri, Clément, Enna, Hannes, Jacob, Nicolas, Toon, Virgil, Jenssen & Emiel


