Beste ouder/Giver,
Bij deze geven wij jullie wat meer info over de fietstocht naar het kamp. We hebben er
zelf al heel veel zin in, maar om alles vlot te laten verlopen vragen we ook aan jullie om
enkele dingen in orde te brengen.
Als eerste willen we iedereen nog eens herinneren aan het belang van een fiets die
perfect in orde is. Daarom raden we iedereen ook aan om nog eens een bezoekje te
brengen aan de fietsenmaker voor een volledige controle.
Wat de bagage betreft, op de fiets neemt iedereen een dagrugzakje mee met voldoende
eten voor de eerste en de volgende dag (wij voorzien avondeten), drinken, regenkledij
(een regenbroek is zeker niet onhandig), zonnecrème, tandenborstel, een extra
fietsband (kijk goed naar de grootte van je wiel), plakgerief (voor een kapotte band te
repareren) en extra kleren. Je mag dit lijstje zelf nog aanvullen, maar dit is het minimum.
Iedereen neemt ook een slaapzak mee op de fiets. Er is niet genoeg plaats in de volgauto,
dus zal je deze zelf moeten bevestigen aan je fiets. Als je een fietszak hebt is dit dus zeker
handig! Een matje is niet verplicht, maar wel aangenaam om ’s nachts op te slapen, dit
beslis je dus zelf.
Voor de fietstocht zelf is het ook heel handig om een fietsbroekje aan te schaffen in
Decathlon. Deze broekjes hebben een vulling aan je kruis en zullen er dus voor zorgen
dat je nog terug op de fiets kan stappen de tweede dag. Dit is zeker niet verplicht! Denk
er zeker aan dat je gepaste fietskledij aan hebt. Brede broeken, dikke jassen, jurkjes en
rokjes laat je dus best thuis of in je koffer. Je neemt best zelf een fluohesje mee, wie dit
niet heeft kan er van ons 1 krijgen, maar deze vallen vaak niet echt in smaak bij de leden.
Een fietshelm is niet verplicht, maar is opnieuw ook aangeraden. Dit bespreek je best
even met je ouders. Als je een kleine fietspomp hebt mag je deze zeker meenemen!
De bagage voor het kamp zelf breng je ’s ochtends op de dag van vertrek (20 Juni om
8u30) mee naar het lokaal. Wij stellen iemand van de leiding aan om er zeker voor te
zorgen dat alle rugzakken mee in de camion gaan, dus daar moeten jullie je geen zorgen
over maken.
Als er nog vragen of opmerkingen zouden zijn stuur je best even een mailjte naar de
givermail of een smsje naar Papegaai: 0477/589 065.
Groetjes,
De Giverleiding
Argali, Muis, Indri, Hyena en Papegaai

