van zijwieltjes
moet ik niet
weten hoor!

how jom! dat wordt
geen
geniaal weekend
zekers?

Beste Pimp’s en Pimpette’s het moment is aangebroken! Ons Eerste en laatste
weekend van het jaar, zoals je kan zien geen ordinair weekend waar de mama en
papa u a afzetten met de auto. Nee nee we gaan onze kettingen smeren, vitessen
afstellen, een spoiler op onze bagagendrager monteren en een grote toeter op
ons stuur kletsen en dan met onze afgetrainde wielrenbenen naar een geheime
locatie fietsen! Olé geheimen dat heeft iedereen graag.
Wat gaan we doen leider?
Een fietsweekend duh!
Waar gaan we naartoe leider?
Geheimpje hihihi (als er iemand later moet komen of vroeger moet vertrekken kan
jou mama of papa dat altijd vragen door een mailtje te sturen of jullie lieve leiding te
bellen xx)
Hoe gaan we dit aanpakken leider?
We verwachten jullie aan het lokaal in perfect uniform met een fiets die perfect in
orde is (lichtjes bel remmen en al) en ook gepimpt de best gepimpte fiets
krijgt een verrassing!
opgelet: Hou je bagage beperkt, je moet dit op je fiets mee nemen!
Maar wanneer gaan we dat doen leider?
We beginnen ons top weekend op 27 april en spreken dan om 18u30 af aan het
scouts lokaal met onze bagage en (gepimpte) fiets.
We keren terug op zondag 29 april. We schatten dat we tussen 13u en 14u aan te
komen.
Wat moeten mijn mama en papa weten leider?
Niet heel veel eigenlijk feitelijk buiten dat jullie bij ons in goede handen zijn en dat
we op jullie veiligheid gesteld zijn. En ohja wat ook nog wel eens belangrijk zou
kunnen zijn is jullie inschrijving. We zouden jullie willen vragen om voor 22 april het
inschrijvingsgeld van 30euro te storten op rekeningnummer: BE83068898150915
met als mededeling: Giverweekend april 2018 + naam lid.
Als de mama en of papa nu nog vragen hebben kunnen ze ons altijd contacteren via
mail of telefoon (terug te vinden op de website)
En leider leider! Wat neem ik allemaal mee?
simpel...
Een fiets (duh)
Een kompakte zak (liefst rugzak) die mee op de fiets kan
Perfect uniform!
T-shirts, trui, broek, sokken en ondergoed
Matje en slaapzak
Tandenborstel want wat er ‘sochtends soms uit jullie mond komt... waauw!
Misschien ook slim als er een paar man plak gerief voor fietsen mee neemt

Zo ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is voor jullie.
Mochten jullie toch nog met vragen zitten weten jullie wel hoe je ons kan
bereiken of doe eens zot en vraag het eens aan Renaat.

LAAT ZE MAAR
KOMEN MICHEL!
IK BEN ER KLAAR
VOOR!

