
Maandbrief april-mei 

zondag 28 april - (S)KILLZZZ vergadering 

skills of kills? Wat is het nu? Vandaag gaan we de skills die jullie bezitten 
op de computer omzetten naar de realiteit. Het wordt tijd om die 
driedubbele salto uit fortnite of de mogelijkheid om huizen te bouwen 
in een paar klikken zoals in minecraft, in het echt te oefenen! Met deze 
nieuwe aangeleerde skills gaan we het duel met de ander aan, WANT 
door skills bekom je kills. Betekent het dan dat we op het einde van de 
vergadering elkaar moeten vermoorden? Wie weet… 

zondag 5 mei - PIMP MY BIKE vergadering 

EINDELIJK!! Na lang wachten, mogen jullie pronken met jullie racemonster op de 
vergadering. Is je fiets nog niet LIT genoeg om door de straten van Destelbergen te 
cruisen? Geen probleem! Mogelijkheden genoeg om hem te pimpen tijdens de 
vergadering tot hij voldoende SWAG heeft. Oefen zeker jullie jumps en wheely’s, want 
deze kunnen altijd van pas komen op het uitdagende parcours dat we voor jullie 
hebben uitgestippeld. We verwachten jullie als echte wielrenners in passende outfit en 
vergeet zeker niet een HELM mee te nemen!! 

zondag 12 mei - IVAGO vergadering 

“Ivago, dat zijn toch die chillers die achteraan een wagen hangen en met 
zakken mogen smijten?” Niets is minder waar! Het beroep is veel 
gevaarlijker dan het op het eerste zicht lijkt. Vuilnismannen worden elke 
dag  geconfronteerd met vele risico’s: snijwonden, prikwonden, inademen 
van giftige stoffen. Dan denken we zelfs nog niet eens aan rugletsels en 
brandwonden… Vandaag leren het noeste leven van de vuilnisman beter 
kennen en appreciëren, door in de voetsporen te treden van deze helden. 
Durf jij het aan om een dag als deze binken door het leven te gaan? 

zondag 19 mei - BLAREN EN MEREN vergadering 

???????????????????????????????????????????????????????????? 
Met de zomer in aantocht is het tijd om onze zwembroek boven 
te halen en te genieten van de mooie stranden die Gent ons te 
bieden heeft. MAAR wees gewaarschuwd, contact tussen  blote 
voeten en zand kan soms nare gevolgen hebben (zie foto). We 
verwachten jullie om 14u stipt aan de ingang van het Bloso 
sportcentrum te Gent, vanwaar we een zalige middag zullen 
beleven in de wilde wateren van de Blaarmeersen. Vergeet 
zeker niet je zwembroek en handdoek mee te brengen. 



zondag 26 mei - AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET vergadering 

Afscheid nemen bestaat niet! 
We gaan wel weg maar verlaten jullie niet! 

JV’s jullie moeten ons geloven, al doet het pijn. 

Dit is inderdaad niet het einde!! We genieten samen van de laatste vergadering, vooraleer we een korte 
pauze nemen voor het kamp. Toch mogen we een beetje rouwen omdat we dit fantastische jaar helaas 
moeten afsluiten… Laat jullie stoere zelve thuis en geef elkaar een schouder om op uit te huilen. Tijdens 
de koffiekrans halen we al snikkend de mooiste herinneringen van het jaar boven, terwijl Marco Borsato 
op de achtergrond klinkt. Kom gekleed in het zwart en breng jullie zonnebril mee.  


