
Hey meiden, 
 
Alles goed met jullie? Met ons alvast wel! We zijn heel blij dat jullie nog steeds deel 
uitmaken van ons supertof clubje. We willen dan ook graag onze dolle sfeer doortrekken 
naar de volgende vergaderingen en uiteindelijk het kamp! Ouh… Het kamp… Zonnen, 
jongens kijken, ijsjes eten en er foto’s van trekken… Het leven kan haast niet mooier zijn 
dan vakantie. Op een spaghetti Kastart dan na natuurlijk, want OMG er is echt niets 
beters dan een spaghetti Kastart! Misschien is shoppen in de Veldstraat en daar foto’s 
van trekken dan wel beter dan een spaghetti Kastart… Het leven is te moeilijk om een 
ranking te maken in favodingen. Wij willen het gewoon allemaal doen.  
 
 
 
 
Daarom ook direct het slechte nieuws, dudes. Er komt nog een financiële 
actie aan. We gaan zelfgemaakte soep verkopen op zaterdag 4 mei in de 
buurt. We weten ondertussen dat sommigen onder jullie eerder sceptisch 
zijn ten aanzien van het concept geld en de kapitalistische maatschappij 
liever onder de mat vegen. Rustig, Karl, we hebben gewoon geld nodig voor 
op kamp te gaan..  
 
 
 
 
 
Zondag 7 april van 14u tot 16u op het lokaal: Dollemeidenvergadering  
“Bonjour!”: Dat is Waals voor: “vandaag ga ik geen geld verdienen”.  Want 
vandaag hoeven jullie geen geld te verdienen. Nee, vandaag zijn jullie gewoon 
een dolle meid, klaar om dollemeidendingen te doen op onze 
dollemeidenvergadering. Verkleed jullie allemaal in zo’n gek eendje (we kennen 
er allemaal wel één) en doe maar nekeer lekker zot!  
 
 
Vrijdag 12 tot zondag 14 april: zonderleidingweekend 
 
Alhoewel wij hier graag uren uitleg over verschaffen, blijft de 
inhoud ons schuldig. De derdejaars zullen hier binnenkort meer 
licht op laten schijnen. Zeker is dat het doorgaat en dat het 
minstens matig leuk wordt.  
 



Zondag 21 april: Pasen: geen vergadering! 
 
Omdat Bjorn stiekem de Paashaas is en Elie en Pieter-Jan de paasklokken, 
moeten wij allen vandaag aanwezig zijn op een debat in de Vooruit over de 
ware aard van de paaseierenverdeler. Vandaag dus geen vergadering helaas! 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vrijdag 26 april: Vive La Wète! 
 

Het vetste feestje dat je ooit gezien 
hebt! Georganiseerd door onze 

scouts! Alle verkenners welkom! 
Meer info over de merchandise en 
promo ontvangen jullie via andere 

kanalen! 

Zondag 28 april van 14u tot 18u op het lokaal: 
Afterparty  
 
Nadat we allemaal het feestje van ons leven verteerd 
hebben, ontmoeten we elkaar opnieuw op deze zonnige 
zondag om de zotste verhalen uit te wisselen. Heeft Milan 
echt gemuild op de voetbalvelden? Wat deed Tristan daar 
met dienen enen raren vanop school? Was dat Lowie zijn 
lief of gewoon een random dude? Kom het allemaal te 
weten op dit Lucia-overtreffend roddelfeest! 
 



Zaterdag 4 mei 2019 van 10u tot 18u op het lokaal, zeker met 
fiets: soepverkoop 
 
Geld inzamelen via een soepverkoop, een idee dat reeds de 
Romeinen aanhingen bij hun inval in Rusland. Het concept is 
simpel: we maken soep en we verkopen ze. Aan wie? – Aan 
iedereen die het in zijn hoofd haalt om op zaterdag ergens naartoe 
te gaan met een parking. Deze activiteit is nog minder vrijblijvend 
dan de standaard-legendarische zondagen, omdat het echt gaat om 
belangrijke centjes voor het kamp. Wees er dus zeker bij, doe je 
perfect uniform aan en neem een lunchpakket mee!  
 
 
 
Vanaf hierna zullen de vergaderingen doorgaan van 19u30 tot 21u30 op 
vrijdagavond. Meer info hierover volgt later, in wat we zullen noemen: 
“maandbrief mei-juni”. Info over het kamp en het daarbijhorend boekje, volgen 
eveneens later. 
 
Voor allerhande vragen en opmerkingen kunnen jullie steeds op ons mailadres 
terecht: verkenners.st.lieven@gmail.com. Gelieve ons ook steeds te laten 
weten wanneer je niet aanwezig kan zijn! 
 
We zijn ook mobiel bereikbaar op: 
 
Bjorn: +32 474 48 44 09 
Elie: +32 496 07 51 01  
Pieter-Jan: +32 476 06 34 71  
 
Hoogachtend,  
 
Wij. 


