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Maandbrief VG/Seniors no shave november 
Liefste dagboek, 
Wat was de midweek zo enorm leuk én het PL/APL-weekend oooh dat was ook zo tof! 
Ik mis mijn lieve leiding en vriendjes al… 
Ik kijk al uit naar de volgende maand waarin we weer lekker gaan bonden en gekke dingen 
zullen doen.  
Liefs , Anoniempje… 
5 november: OLD SCHOOL KLEINE SPELEN 
Duifje duifje? Dikke Berta? Vlaggencours? We spelen het allemaal op deze old-school vergadering. Even een 
flashback naar de wolven/JVG-tijden. We spreken af om 14u00 aan het lokaal en eindigen om 17u30, natuurlijk 
zijn jullie zoals altijd welkom om nog een lekker frietje te stekken met de leiding. 
@WERKGROEPJE TORTELBOLLENVERKOOP: hoe lukt het? Bij vragen à stuur de leiding zeker J . 

12 november: SENIORDINGETJE/SENIORVERRASSING 
Vandaag bijten Ree en Insephe de spits af met onze maandelijkse seniorverrassing of het enige echte 
seniordingetje. Versta ons niet verkeerd, deze vergadering is voor zowel seniors als verkenners, maar ook de 
leid(st)ers kruipen vandaag in de huid van de leden! We zijn heel benieuwd naar wat Ree en Insephe voor ons 
in petto hebben.. Is het een uitstapje of een groot spel? Is het een chille middagactiviteit of bakken we iets? 
Meer informatie zal volgen vanuit Ree & Insephe zelf.  
S P A N N E N D! 

19 november: @deadline tortelbollenverkoopteam 
Als alles goed is, heeft het werkgroepje nu al onze benodigdheden verzameld voor onze actie op 26 november. 
Dat wil zeggen dat alle materialen aanwezig zijn en we onszelf kunnen omvormen tot een mini-
tortelbollenfabriek! Vandaag verwachten we jullie allen van 13u00 tot 17u30 voor onze bandwerkdag!  
 
26 november: TORTELBOLLENVERKOOP 
Vandaag is dé dag aangebroken om weer wat moneys op te halen voor onze seniorreis! Haal je beste 
verkooptricks, vriendelijke lach en portie  

3 december: SINTERKLAAS 
Sinterklaas kapoentje, gooi nog maar een poentje. 

💶🥰

 
Gooi wat in mijn laarsje, danku Sinterklaasje! 
Helaas zal de Sint onze seniorreis niet sponsoren, maar wel onze maagjes vullen met een lekker snoepzakje.. 
De Sint ziet jullie toch wel eens heel graag in deze periode om jullie ook even succes te wensen met de 
examens! 

VOORSTEL: Omdat het in december voor jullie een drukke maand wordt, zullen we bekijken met de leiding of 
we eventueel op een vrijdag/zaterdagavond een vergadering kunnen inplannen. Zo hadden we al het idee om 
10 december gezellig met z’n allen even naar de kerstmarkt te gaan, want er moet natuurlijk ook ruitme zijn 
voor ontspanning in die stresserende periode! 
 
Kan je NIET aanwezig zijn tijdens een vergadering, laat dit dan liefst op voorhand weten aan de leiding. 
(Messenger, Whatsapp, mail,..) 

 


