
Maandbrief november - 
december 

 
Beste Verkenners, 
 
De laatste twee maanden van het jaar zijn aangebroken en vandaar dus ook de laatste 
maandbrief van 2019. Op zaterdag 16 november vindt de diamontage plaats waarbij de foto’s 
van de zomerkampen zullen getoond worden, vergeet u dus zeker niet in te schrijven via de 
link die u kan vinden bij de vergadering. Daarnaast vragen wij ook aan alle Verkenners om toe 
te treden tot onze Facebookgroep. Hierdoor zullen wij sneller en makkelijker met jullie kunnen 
communiceren. Ten slotte melden wij ook nog even dat vanaf 6 december de 
vrijdagvergaderingen starten en dat er tijdens de kerstvakantie geen vergaderingen zullen zijn. 
De eerste vergadering van 2020 is de gouwfilm, deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari 
in de avond. 
 

Zondag 3 november 2019: Noorderburen-
vergadering 

De Nederlanders, een apart desalniettemin 
aangenaam volk, dat ten noorden van ons 
Belgenlandje vertoeft. Vandaag laten we onze 
innerlijke Hollander in onszelf los en gaan we 
kroketten uit de muur halen, tulpen plukken met 
onze houten klompen, varen op de grachten en 
zullen we kaas maken zoals ze het in Gouda nog 
nooit gezien hebben. Kom allen met uw stalen ros 
van 14u tot 18 naar het lokaal. 

 
 
Zondag 10 november 2019: 
Avatar-vergadering 
Water, aarde, vuur en lucht. Drie van 
deze elementen zullen van pas komen 
tijdens de vergadering. Welke groep zal 
winnen en welke groepen zullen terug 
met hun voetjes op de aarde belanden. 
Kom samen met ons ontdekken wie de 
echte Avatar is, van 14u tot 18u op het 
lokaal. 

  



ZATERDAG 16 november 2019: Diamontage 

Vandaag vindt onze jaarlijkse diamontage plaats op het Sint-Lievenscollege in Gent 
(Zilverenberg 1). Op deze avond zullen we de foto's van de zomerkampen tonen. Omdat de 
voorbije jaren het stoofvlees zo een groot succes was, bieden we ook dit jaar stoofvlees met 
frietjes à volonté aan voor de democratische prijs van €12 voor volwassenen en €10 voor 
kinderen. Wil je komen kijken hoe jouw kind zich heeft geamuseerd tijdens het meest recente 
kamp, ben je benieuwd hoe een kamp juist in elkaar zit of heb je gewoon zin in lekker 
stoofvlees met frietjes? Iedereen is welkom! 
 
Wat staat er op de planning: 

- De vergadering start om 13u30. 
- Vanaf 16u zijn jullie ouders welkom op het college voor een aperitief. 
- De vergadering eindigt om 17u. We voorzien op dat moment ook hotdogs voor zij die 

al een beetje honger hebben. 
- De diamontages zullen beginnen rond 17u15. 
- Na de diamontages, rond 19u30 kan u beginnen aanschuiven voor het stoofvlees. 

 

Inschrijven voor het stoofvlees kan via volgende link: 
https://forms.gle/XJmYoyw6UMDC4hXP8 
 

PS: parkeren kan nog steeds op de speelplaats, maar wij vragen aan alle chauffeurs om 
rekening te houden met de manier hoe men zich parkeert zodat er zo veel mogelijk auto's op 
de speelplaats kunnen. Hou er ook rekening mee dat de speelplaats vol kan staan naar het 
einde van de avond toe. 

https://forms.gle/XJmYoyw6UMDC4hXP8


Zondag 24 november 2019: Filmfestival-
vergadering 

De grootste filmmetropool van de voorbije eeuw is 
ongetwijfeld Hollywood. Iedereen kent wel zo een 
typische Hollywoodfilm: vol clichés, happy ending, 
... Zelf een film maken kan dus niet zo moeilijk zijn, 
toch? Wij proberen het alvast, deze zondag op het 
lokaal van 14u tot 18u! 
 

 
 

Zondag 1 december 2019: NASA-vergadering 
Vandaag trekken we met onze Spoetnik-raket de ruimte 
in. We gaan op zoek naar nieuwe planeten in onze 
melkweg en ontdekken nieuwe theoriën achter zwarte 
gaten. Wie weet vinden we wel de planeet tegen 
waarvan de aliens uit Area 51 komen. Kom verkleed als 
astronaut naar ons lokaal van 14u tot 18u. 
 

 
 

Vrijdag 6 december 2019: Sinterklaas-
vergadering 
De Sint is weer in het land en dat laten wij niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Kom samen met de leiding 
Zijn intrede op scouts vieren en misschien krijg je wel 
iets lekkers van de Goede Oude Man. Maar pas op, de 
Sint weet ook wie stout is geweest. En wie stout is, krijgt 
de roe. We beginnen om 19u30 en beeïndigen onze 
festiviteiten om 21u30.  

 

 

Vrijdag 13 december 2019: De laatste loodjes-
vergadering 

Kom op Verkenners, nog even doorbijten en dan zitten die 
verdomde examens er ook op. Vanavond zullen we een 
vergadering voorbereiden waarbij jullie rustig kunnen 
uitblazen van de afgelopen en zich in alle rust kunnen 
voorbereiden op jullie laatste studeerweekend. We spreken af 
in onze oase van rust van 19u30 tot 21u30. 
 

 
 

  



Vrijdag 20 december 2019: Casino-vergadering 
Voor deze laatste vergadering van 2019 wordt ons 
verkennerlokaal ingekleed als een heus casino. Durf jij 
al jouw geld op rood zetten? Ben jij eerder een man van 
kaartje- blaas? Of bluf jij iedereen onder tafel tijdens 
een potje poker? Breng jouw fancy pokerbril mee en 
kom het samen met ons ontdekken in Casino Sint-
Lieven en misschien ga je wel naar huis met de jackpot. 
Van 19u30 tot 21u30 op het lokaal.  

 
 
Gelieve steeds te verwittigen indien je niet kan komen! 
 
Een stevige linker,  
De leiding  
 
Alexander  0470/54.17.06 
Lukas   0487/61.98.05  
Seppe  0479/17.07.81 
 

 
 


