
   
 

   
 

 

  

       Maandbrief VG/Seniors: september/oktober 

 
VG/Seniors!   

 

Hopelijk hebben jullie wat van jullie grote vakantie kunnen genieten! Maar hopelijk kijken jullie nog meer uit 

naar dit jaar!!! Het ziet eruit dat we een coronavrij jaar tegemoet gaan en met die positieve mindset gaan we 

dit jaar ook in. Hier hebben jullie dus de maandbrief voor September en Oktober. Wij zullen elke woensdag 

een bericht plaatsen op facebook met nogmaals de bedoeling van de zaterdag, hier moeten jullie ook ALTIJD 

op aanduiden of jullie wel of niet kunnen (via een poll). Als je niet kunt schrijf je je reden in de comments. 

 

11 en 12 september: Tijd voor wat bonding binnen onze gloednieuwe vg/seniortak! De ideale start voor de 

vg/seniors is natuurlijk een weekendje weg. En wat heeft ons landje beter te bieden dan het zèètje. We 

vertrekken zaterdag 11 september om 10:00 aan Gent-Sint-Pieters richting Oostende en we keren 

zondagmiddag terug naar Gent (13:00 terug op Gent-Sint-Pieters). Verdere info over dit weekend en het spel 

volgt wanneer we dichter bij deze data komen! Neem sowieso zwemgerief mee 😉. Laten we zo voltallig 

mogelijk proberen zijn om dit jaar goed te starten. Achterkomen is verplicht als je kan!!! 

 

18 september: Tijd voor de planningsvergadering. We gaan eens luisteren naar elkaar zodat we weten wat 

we van elkaar kunnen verwachten! Jullie kunnen hier dan voorstellen doen van wat jullie graag zoal willen 

doen dit jaar. Verder zullen we ook wat uitleg geven omtrent de geldactiviteiten. De seniors worden om 10:00 

op het lokaal verwacht om al enkele dingen over de seniorreis te bespreken en zij zullen koken voor de 

verkenners die om 14:00 verwacht worden. Het belooft lekker gezellig te worden! De vergadering eindigt om 

18:00, (jullie mogen natuurlijk altijd frietjes blijven eten bij de leiding na de vergadering)! 

 

25 september: Hert is naar Samson en de bel doet het niet, Python zijn piet zit vast in een ton na een zware 

nacht feesten, Hans en Griendje zitten vast in het peperkoeken huisje en de deur kan soms goed toe zitten bij 

Toekan… Kortom we zijn op Saamdagen met alle anderen leidersgroepen van de FOS. Deze week dus geen 

vergadering. 

 

2 oktober: L: Devos?!?! D: Ja, Lemmens ??? L: Houden we deze zaterdag een BBQ das super gezellig int 

zonneke enal. D: ojo jij maatje goed idee, zeker met zo een lekker patatslaatje. L: Ouhnnn ja met zo lekker 

kippeboutje en wat goede sossiesen op de BBQ. D: Met een frisse Cola is dat nog beter! L: Waar? D: Op het 

lokaal! L: Om hoelaat? D: 14:00 L: Wie? D: Alle VG/Senior tzal wel zijn, DAT IS EMMM! Verdere taakverdeling 

volgt nog, (voor elk iets mee te nemen voor het buffet!). Verder bereiden we wat psychologische spelen voor 

om elkaar wat beter te leren kennen op een grappige manier. Heeft Oona nu echt gevoelens voor Sperwer, 

dat komt u vanavond te weten, komt dat zien! 

 

9 oktober: Vandaag is internationale Matroos dag! Dus we houden een zeil/bruine zeep vergadering woop 

woop! We spreken af aan het lokaal om 14:00. Haal jullie beste splash, woosh en sjleeeiimm maar boven. De 

leiding is al opgewarmd. 
 

10-16 oktober: Samen koken, films kijken, lachen, gieren, brullen. MIDWEEK TIME. We gaan een weekje 

samen leven! We spreken af zondag om 19:00, jullie moeten al gegeten hebben! Verder slapen jullie dus bij 

ons op het lokaal (matje, slaapzak), is er tijd voor te studeren op het lokaal (2 lokalen beneden) en koken we 

samen. De leiding voorziet na jullie studeren/eten ook elke avond een activiteit dus laten we voltallig zijnnn. 

Vrijdag na jullie school kuisen we nog samen het lokaal en dan is het weekje gedaan (zaterdag geen scouts 

dan). Verdere info volgt nog als we dichter bij deze data komen (laat dit ver op voorhand al weten aan jullie 

ouders). CAN YOU FEEL THE HYPE 
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Maandbrief Verkenners/seniors: september/oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 oktober: Love is in the air tonight… Haal jullie innerlijke Casanova maar boven want we hebben de 

Seniors van de koalas uitgenodigd! We zullen vandaag dineren met verschillende mensen van de andere 

scouts om elkaar beter te leren kennen. We gieten deze avond in een zieklachen spel (vraag maar aan 

casanova Elia), wie haalt de meeste punten? Wie durft de nummer te vragen van die ene knappe koala… 

We laten ons van onze beste kant zien dus graag iedereen aanwezig. De uren worden nog door 

gecommuniceerd als we dichter bij deze data komen. Can you feel the love tonight  

 

29-31 oktober: Disco lights, dancing shoes, who got the best moves? Want we gaan op PLAPL… en het 

thema is +++LOVE ISLAND/ARE YOU THE ONE+++. Wie koppelt Victor Verhulst met elkaar, of is er overspel, 

hoeveel kinderen krijgen onze tortelduifjes. Kom maar gewoon mee op weekend, its gonna be a lot of fun. 

Verdere informatie omtrent dit weekend komt als we dichter bij de data zijn. Probeer zoveel mogelijk 

samen te rijden. 

 

Wij hebben er zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs, jullie liefkozend leiding  

En een stevige linker 

 

Griend   0468 24 51 22     Hert   0494 41 51 77 

Toekan  0477 20 35 50     Python   0475 44 66 37 
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