
   
 

   
 

 

  

       Maandbrief VG/Seniors: februari/maart 

 
 

VG/Seniors!   

 

Apollo 22 ready for take-off. We zijn er klaar voor om er volledig in te vliegen! Bij deze presenteren wij jullie de 

gloednieuwe maandbrief! Sucking to hard on that lolly pop, cause love is gonna get you down! Hopelijk hebben 

jullie je vrienden al verplicht om jullie te steunen met een zakje snoep te kopen.  

Jullie mogen ook altijd frieten blijven eten na de vergaderingen! 

Jullie mogen altijd voorstellen doen voor wat jullie graag zouden doen, jullie mogen ook zelf een spel uitwerken 

als jullie een leuk idee hebben en dan vervangen/plannen we dit in. 

 

12 februari: Python kruipt in zijn formule 1 car en probeert eindelijk zijn rijbewijs te halen. Hert doet mee aan 

de olympische spelen vurige Afrikaanse volleybal. Ella heeft ons niet uitgenodigd voor haar onvergetelijke sweet 

16 (mopje geniet ervan). Kortom het Duo Gulzige Griend en Turbulente Toekan nodigt de seniors uit om eens 

te bonden in de stad en samen iets te gaan drinken. Kleed jullie eens als een urban strijder (nee Sperwer niet 

met een f*cking trainingsbroek) en wij gaan jullie eens een paar chille locaties tonen in ons pittoreske Gent. Alle 

seniors aanwezig zou ik zeggen gudverdumme. We spreken af om 18:00 op het lokaal om eerst samen frietjes 

te eten en dan samen met de fiets naar de stad te vertrekken. 

 

19 februari: Vandaag zetten wij jullie Testosteron eens goed op de proef! We zullen allerlei kleine spelen doen 

met een gewaagde touch aan verbonden. Wij zorgen alvast voor de juiste voorbehoedsmiddelen! We houden 

een goede ouderwetse 14:00-17:30 vergadering aan onze lokalen. Na de vergadering kunnen jullie frietjes 

blijven eten op het lokaal als jullie willen. Zo gaat de Romance tussen Sperwer en Oona een nieuw hoofdstuk 

tegemoet… 

 

26 februari: Aangezien Roselyn zo verbluft was van de ogen van die ene stoere maar zachte koala bink en 

Imano na al dat geplay toch maar met blauwe ballen naar huis is moeten gaan. Proberen we vandaag bij een 

andere scouts, wij houden vandaag een vergadering aan de lokalen van de kleine (mini, liliputterige) prins. 

Graag zo veel mogelijk represent zodat we hun beaten in elk klein spel, daar van 14:00-17:30. Als extra wending 

moeten jullie verkleed zijn in iets dat dezelfde letter draagt als jullie totem/naam (Fret -> Fee). Vandaag neemt 

iedereen ook 40 euro mee van zijn 10 zakjes. 

 

5 maart: Ork ork ork soep eet je met een VoRk. Vandaag houden we met iedereen soepverkoop aan onze 

lokalen. We beginnen in de voormiddag met groenten te snijden, we maken de soep, we zorgen dat de soep 

klaar is voor het afhaalmoment. We zullen alle handen nodig hebben en we verdienen hier veel geld mee. 

Tijden worden doorgegeven in de aanloop van deze geldactiviteit. 

 

11 maart: Deze vrijdag spelen we een stadspel (normaal met de Zebra’s maar ze kunnen die datum niet ☹!). 

Een vergadering met hen komt er wel aan! Jullie worden verdeeld in 4 teams en elk team moet een selfiestick 

meehebben. Het wordt een zieklachen spel en na dit spektakel drinken we high class nog iets samen op café. 

We fietsen samen naar de stad, wanneer we afspreken wordt dichter bij deze datum afgesproken. 

 

19 maart: 9,10, 23,24 april kunnen jullie jullie 2de klas afleggen. Dit is toch wel wat studeren en aangezien wij 

willen dat jullie er allemaal door zijn houden we vandaag een generale repetitie. Jullie moeten om 14:00 

aanwezig zijn op het lokaal. Wij gaan jullie vandaag individueel al eens het tocht gedeelte van de 2de klas laten 

oefenen. Het zou voor jullie eigen bestwil goed zijn dat jullie al stripkaart, azimut, cirkelmethode, coördinaten 

kunnen voor deze tocht. Jullie kunnen ook al jullie vragen stellen op deze dag. Degenen die reeds hun 2de klas 

hebben moeten deze dag niet aanwezig zijn.  
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Maandbrief Verkenners/seniors: februari/maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maart: Een scouts heeft ook inkomsten nodig voor allerhande materialen in te kopen. Die tentpaal waar 

Elia zo graag aan danst komt er alleen maar als we overheerlijke koekjes elk jaar verkopen. Jullie begeleiden 

vandaag per 2 een groep van bevers, welpen, wolven en JVGs. We verwachten dat jullie de scouts hier 

vandaag bij helpen. Om 14:00 aan het lokaal graag! Één Snoek = 5 koek 
 

2 april – 6 april: Na een lange ijzige, vervreemdende, coronarigige 3 jaar kunnen we eindelijk weer op 

paaskamp. Het thema is ‘Gangster’, haal je beste 2Pac/B.I.G./ Kendrick Lamar/ Eminem maar boven want 

er zullen wat criminele praktijken moeten gebeuren. Verdere informatie over het paaskamp zullen jullie 

worden doorgestuurd als we dichter bij deze data komen. Zoals op PLAPL verwachten we dat al onze patatjes 

aanwezig zijn, zo is het aangenaam om doordachte spelen te maken x.  

 

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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