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Maandbrief VG/Seniors: januari en februari 
 
Ja ja, de eerste helft van het scoutsjaar zit er al op! We kunnen met zen allen terugkijken op een meer dan 
geslaagde midweek, een goedgevuld PLAPL-weekend en heel wat succesvolle geldactiviteiten.  
Het nieuwe jaar belooft opnieuw de moeite waard te worden: stages, seniorquiz, paas- en grootkamp, en niet te 
vergeten een nu al legendarische seniorreis richting Portugal! De leiding heeft er alvast on-ge-loof-lijk veel zin 
in, jullie ook? Tot slot, laten we even stil staan bij de wijze raad van een oude man: “Liefste seniors (en vg’s), 
vergeet zeker niet te genieten van jullie laatste zes maanden als ‘lid’, want vanaf volgend jaar mogen jullie jezelf 
officieel bij de ‘leiding’ rekenen. Genieten is dus de boodschap!”. Spannend!  
 
En btw, Gelukkig Nieuwjaar en vrolijk kerstfeest!  
 
7 januari  
--- Stage 1 --- 
 
14 januari  
--- Stage 2 --- 
 
21 januari  
--- Stage 3 --- 
 
28 januari  
--- Stage 4 --- 
 
Tip: Als je stage hebt, zorg er dan voor dat je zeker een kwartier op voorhand aanwezig bent. Zo kan je jouw 
materiaal al nemen en nog eens bespreken met de leiding. Communiceer dit ook naar de TL’s zodat het lokaal 
zeker open is voor jullie. 
 
4 februari  
Wat er vandaag op de planning staat is nog een ongekend gegeven.. Wat zal het worden een gewone of 
avondvergadering? We houden jullie nog op de hoogte van de plannen maar hou alvast de middag en avond 
vrij! Het zal lang geleden zijn dat we met z’n allen nog eens samen zijn geweest, wij kijken er alvast naar uit. 
Ook zijn we benieuwd naar jullie ervaringen bij de andere takken… Het wordt zeker en vast een babbelachtige 
middag of avond. We spreken dit nog af via Facebook/Messenger.  
 
11 februari: Soepverkoop!  
Meer info volgt via Facebook, maar reserveer alvast de volledige dag voor deze geldactiviteit. 
 
18 februari  
Na heel wat weken stage te geven, nemen we wat gas terug. Vandaag houden we een creatieve 
brainstormsessie voor onze seniorquiz die doorgaat op zaterdag 8 april met als thema ‘Red Carpet Night’. 
Puntjes voor op de agenda zijn o.a. inkleding, reclame, vragenrondes, verkoop van drinks en food, wie gaat er 
presenteren, sponsors, prijzen, … Zorg er maar alvast voor dat al jullie vrienden en familie deze datum met stip 
in hun agenda zetten!  
 
Zoals jullie merken komt er bij het organiseren van een seniorquiz heel wat kijken, dus denk al gerust eens 
hierover na hoe jullie het juist willen aanpakken. We spreken af op het lokaal van 14u tot 17u30.  
 
25 februari  
Dag lieve VG/Seniors, vandaag is het helaas geen vergadering. De leiding organiseert naar jaarlijkse 
gewoonte Tortel Rewind! Indien je geboren bent in 2005 ben je meer dan welkom vanaf 21u in de Zulle voor het 
zotste feestje van het jaar, indien niet ben je het volgende jaar welkom. L  
Bij deze wel een uitnodiging voor jullie ouders om eens het feestvarken uit te hangen!  
 
Zit je nog met vragen of opmerkingen, laat het gerust weten aan jullie lieve leiding!  
 
Fidele Cavia:   cavia@tortels.be 
Olijke Chimpansee:   chimapansee@tortels.be 
Zachtaardige Pongo:   pongo@tortels.be 
Ondeugende Schildpad:  schildpad@tortels.be  


