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Voor vragen Ambiorix; stuur een mailtje naar het mailadres: ambiorix@scouting-vkg.nl 

Voor meer informatie en nieuwsbrieven van andere speltakken:  www.scouting-vkg.nl 
  
 

 
Hoiiiiii leukste Ambiorix! 
 
Hier is hij dan! De altijd fantastische tussenupdate van het jaar. Samen werpen we een blik op de 
activiteiten de afgelopen weken, veel leesplezier gewenst! 
 
We gaan even terug in de tijd, namelijk naar midden januari! Dit was het moment dat we eindelijk 
verlost werden van de middag programma’s en weer gezellig in de avond bijeen konden komen. 

Vanaf toen zijn we stiekem al begonnen met jullie voor te bereiden voor RSW       Jullie hebben 

een klein voorproefje gehad van één van de taken van de scoutsleiding, namelijk zelf je eigen route 

uitzetten. Daarnaast kwam er ook een super traditioneel programma voorbij in de planning: Het 

eierspel. Met de mooiste en tevens ook stevigste constructies hebben jullie een poging gedaan om 

het fragiele ei zo goed mogelijk te beschermen. Carnaval werd ook op VKG groots gevierd! Na een 

super leuk van-via-naar spel werd de allereerste optocht van de Weareldsjtad gelopen door ons als 

VKG!  

 

Na alle uitgestelde kampen was het in maart dan eindelijk tijd voor de Winterhike (of eerder 

lentehike), waar we van super lekker weer hebben mogen genieten. Op dag 1 hebben jullie 

waanzinnig goed gelopen met de hike rugzak, afgezien van licht gezucht en gesteun op het einde 

     ! Echte kanjers allemaal. Na een prachtige, maar ook intensieve hike hebben we in de avond 

heerlijke wraps gegeten en daarna de beste Shrek film die bestaat gekeken. Na heerlijke nachtrust 

(of toch niet, heren………) werden we zondag weer fris en fruitig wakker om Valkenburg onveilig te 

maken. Met de benenwagen zijn we in een klein half uurtje naar de stad gelopen, waarna en 

stadsspel op de planning stond. Bij terugkomst op het kampterrein was het alweer tijd om af te 

sluiten en stonden pap en mam al op jullie te wachten. Kortom, het was een super geslaagd kamp!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen de tijd dat jullie deze brief lezen hebben we ook RSW en SMOKE al achter de rug, wat 

hopelijk net zo’n leuk kamp was als de hike. De komende weken staan nog leuke dingen op de 

planning, zoals heitje voor een karweitje (16 april), Sint-Jorisdag (23 april) en Koningsdag (27 april). 

Tot snel! 

 

Groetjes van jullie leiding: 

Vitto, Ralph & Zoë  


