
   
 

   
 

 

 

 

        Maandbrief VG/Seniors: September – Oktober   
 
Dag VG/Seniors,  
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2 – 3 September  
Pak jullie valiezen maar vast want we gaan op teambuilding! Allereerst gaan we met z’n allen naar de Colruyt 
om Aiki noodles en goedkope Cara te kopen (want studentenbudget 

😜
). Waarom de Colruyt zou men kunnen 

denken? Wel goedkoop, dichtbij en Baviaan en Tembo werken daar, dus waarom niet? Opnieuw zou men 
kunnen denken waarom de Colruyt? Wel, vrijdag 2 en zaterdag 3 september gaan we naar Crammerock!! Dus 
voldoende eten en drinken inslaan is opportuun aangezien bonnen veel geld kosten (ocharme Chimpansee die 
voor 100 euro aan bonnen heeft gekocht, de sukkelaar). Begin maar al te dromen van optredens van Bazart, 
Joost, Goldband, Omdat het kan Soundsystem ft. Average Rob, Used en veel meer!! De leiding is al ongelooflijk 
hyped en hopen dat jullie volgend jaar meegaan! 
 
11 – 16 september  
Eindelijk, die verdomde herexamens zijn achter de rug, yes! Na veel bloed zweet en tranen, is het tijd voor wat 
welverdiende ontspanning. We nemen een goedkoop vliegtuig naar een warm land waar we een weekje van de 
zon, strand, lekker eten en elkaar gaan genieten.  
 
17 september  
Genoeg gezeverd, de eerste vergadering van het jaar staat voor de deur: de overgang! Zoals gewoonlijk gaat 
deze ranzige namiddag door aan de Zandbergen. We verwachten van de seniors dat ze die dag de leiding 
helpen bij o.a. groepjes begeleiden van postje naar postje, maar ook op de verschillende postjes de handen uit 
de mouwen steken om de ‘overgangers’ een onvergetelijke dag te bezorgen. Kortom, die dag zullen jullie ook 
leiding spelen, wat natuurlijk niet wegneemt dat jullie ‘ongeschonden’ naar huis gaan. Verdere informatie 
omtrent het uur van afspreken (’s morgens) en dergelijke wordt nog meegedeeld via Facebook. Voor de 
verkenners, jullie worden verwacht om 14u00 aan de Zandbergen.  
 
24 september  
Helaas geen vergadering, want de leiding gaat op SAAMDAGEN! Wat we daar allemaal uitsteken, gaan we uit 
schaamte niet vertellen. Het enige wat we kunnen meedelen, is dat we een bijnaam hebben die start met ‘rotte’ 
en eindigt op ‘appels’…Volgend jaar verwachten we jullie (@seniors) daar ook samen met ons!  
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1 oktober  
Zoals iedereen wel weet: met een kookmuts in de hand, reis je vlot naar een ander land! Vandaag duiken 
we de keuken in en halen we onze beste ‘Jeroen Meus’-skills boven. Het jaarlijkse eetfestijn staat voor de 
deur, en de VG/Seniors verzorgen dan steeds - volgens goeie gewoonte - de desserts.  
 
We spreken af om 10u00 ’s ochtends aan het lokaal met de nodige kookattributen (lees: mengkommen, 
spatels, kloppers, bakvormen, en meer). We bespreken nog welke desserts we gaan maken, maar één 
ding staat al vast: Callebout-chocomousse van de Precon!  
We verwachten dat iedereen aanwezig is en blijft tot het einde, ook al staat Boobeats ’s avonds bij 
velen op het programma. Wanneer we klaar zijn, kunnen we gezamenlijk vertrekken.  
 
8 oktober 
Helaas voor de verkenners, vandaag spreken we enkel af met de seniors… Vandaag plannen we een 
heuse ‘Senior-Dag’ in. We spreken af om 11u00 in de voormiddag op het lokaal. Eerst gaan we gezellig 
samen naar de Colruyt om middageten te kopen waarna we de handen uit de mouwen steken en een 
lekkere lunch klaarmaken.   
 
Het is belangrijk dat alle seniors aanwezig zijn! Vandaag gaan we een aantal belangrijke zaken overlopen 
met jullie o.a. een algemeen overzicht van het seniorjaar, geldactiviteiten, stages, werkgroepjes, de 
seniorreis, kortom onze visie op ‘het senior zijn’ duidelijk kenbaar maken. Zodat jullie goed weten wat er 
precies van jullie verwacht wordt doorheen het jaar.  
 
15 oktober 
‘Moehahahah!!!’ vandaag staat de tweede geldactiviteit op de planning! We gaan een enge griezeltocht in 
elkaar steken, dus trek maar jullie stoutste schoenen en griezeligste kostuums aan want wij gaan kindjes 
en hun ouders de schrik van hun leven bezorgen. Ongeschreven regel: diegene die een deelnemer kan 
doen laten wenen wordt door Schildpad getrakteerd op pizza van de PizzaHut.  
 
Verdere details volgen nog via Facebook! Reserveer voor de zekerheid best de volledige dag voor de 
scouts (’s morgens – ’s middags – ’s avonds – ‘s nachts).  
 
16 – 22 oktober  
Een week zonder ouders die zagen? Check! Een volledige week amusement, schaterlachen en slapen op 
het lokaal? Check! Een week samen koken, quizkes doen, u laten verrassen door wat de leiding in petto 
heeft? Check! Een week samen studeren? Helaas, check! 
 
Jullie voelen al wat er staat aan te komen: Midweek! Midweek houdt in dat we met z’n allen op het lokaal 
samenleven en van daaruit naar school, de muziekles, volleybal enz. gaan. Het scoutslokaal wordt één 
week lang onze uitvalsbasis. ’s Avonds worden activiteiten voorzien met respect voor de mensen die 
moeten studeren. De leiding heeft er al ongelooflijk veel zin in, jullie ook?  
 
Belangrijk! Op vrijdagavond (21/10) vindt er een personeelsfeest plaats in de Zulle. Met de 
VG/Seniors gaan we hierbij helpen opdienen/bar/opkuisen als financiële activiteit voor de 
seniorreis. Idealiter blijven jullie nog een avondje slapen op het lokaal, zodat iedereen gezamenlijk 
zaterdagochtend naar huis kan na een goedgevulde midweek.   
 
22 oktober 
Geen vergadering, helaas.  
 
We geven iedereen de kans om uit te rusten en wat studeertijd in te halen na een fantastische midweek! 
Zoals steeds zijn jullie ’s avonds meer dan welkom voor een drankje en een frietje te eten met de leiding 
op het lokaal. 
 
28 – 29 – 30 oktober 
Dit weekend zijn we alweer op zwier, want we gaan op PLAPL-weekend! Waar we naartoe gaan staat al 
vast en wat ook vast staat is dat jullie verwacht worden op het lokaal om 18u00 stipt in perfect uniform en 
met de fiets (jip, jullie lezen dit goed!). Vergeet dus zeker niet een voor – en achterlicht, fluojas, 
eventueel een helm en fietszakken en zeker een fiets met opgepompte banden.  
 
Verdere info volgt nog per mail én via onze VG/SENIORS-Facebookgroep. 
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