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MAANDBRIEF GIVERS FEUBREUEUREU 2021 - 
UPDATE 

 

Oké givers, jullie weten het of weten het nog niet maaaaar we mogen terug fysieke activiteiten geven 

met de +12! JEEEJ! We zijn super blij want eerlijk die onlineactiviteiten, dat is toch niet hetzelfde hé. 

Aan volgende VIJF B-regels moeten we ons houden:  

- Bubbels van 10 exclusief leiding, no problemo want we zijn maar met 8 leden uhum.  

- Blijf uw mondmasker aanhouden, we know the drill hé ondertussen.  

- Bewaar uw kalmte, we are de rust zelve.  

- Buiten is de boodschap, niet dat we veel ruimte hebben om binnen te kruipen maar soit.  

- Bplease haal uw uniform van onder het stof en draag het. De gemeenschap dankt u.  

7 FEB 2021                                                                                                                                      Sjorren 

Guys we hebben heel wat maanden verloren dus we moeten dringend onze technieken 
bijschaven zodat we op kamp toch iets indrukwekkends kunnen neerpoten. Dus vandaag 
herhalen we basissjorringen. Als dat er goed ingedramd zit, gaan we verder hihi.  

 Start (onder voorbehoud) om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed. We zijn nog 

opzoek naar een terrein waar we putten mogen maken om constructies te bouwen dus de 

locatie kan nog veranderen. We laten dit via mail ten laatste vrijdag 5 FEB weten.  

14 FEB 2021                                                                                                                          Vuur maken 

Hoe is het met jullie vuur-maak-kunsten gesteld? En hoe is het met jullie kookkunsten gesteld? 

Op deze vergadering testen we het uit! Wij zijn alvast benieuwd naar wat jullie ervan …bakken! 

      

 Aangezien we op de Rozenhoed geen vuur mogen maken (stel u voor dat onze Chalet in 

de fik vliegt!), gaat deze activiteit door op verplaatsing. We spreken af om 14u met de fiets 

aan de Rozenhoed en rijden dan samen naar Eeksken 47, 9920 Lovendegem. Indien het 

niet mogelijk is voor jullie om met de fiets aan de Rozenhoed te geraken, mogen jullie ook 

om 14u30 aan Eeksken 47, 9920 Lovendegem staan, waar de activiteit zal doorgaan. Laat 

het dan wel weten, zodat we daar niet onnodig staan wachten he! 

 PS. Deze locatie is onder voorbehoud, want de gemeente moet eerst nog goedkeuren dat 

we wel werking mogen geven op verplaatsing (Corona en zo…). We laten dit zo snel 

mogelijk weten via mail. 

20 FEB 2021 (ZATERDAGAVOND, 19u!)                                                                Guerrilladropping 

Voor sommigen klinkt het misschien wat vreemd in de oren maar het komt dus neer op een 

dropping, de details horen jullie de dag zelf wel. Belangrijk is dat jullie een fluovest aan 

hebben, een zaklamp meebrengen en jullie uniform dragen. Deze activiteit valt op een 

zaterdagavond en dus niet op een zondag! 
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 Start om 19h op het buurtplein van de Rozenhoed. 

28 FEB 2021                                                                                                                  Tochttechnieken 

In deze vergadering leren jullie heel wat tochttechnieken. Trek dus maar jullie stapschoenen 

aan want we zullen een aantal kilometers in de benen hebben. 

 Start om 14h aan het schooltje Sint-Paulus in Drongen Luchteren.   

 

Een stevige linker,  

Je enthousiaste leiding Emelien, Thibo, Linde en Lies 


