YE OLDE MAANDLIJST

A

anhoort dezen boodschap, moedige jonkverkenners

van den Boudewijnschen Lichthoek!
Den aankomenden maanden zult gij allen overstelpt worden met kweesten, voorzien door
uwen favorieten leiders en leiderinnen! Om te weten te komen wat gij verwachten ende
voorzienen kunt, hebben wij dezen maandlijst samengesteld.

ZATERDAG 3 MAART: CARNAVALBAL
Verheugt u, jonkverkenners, ‘t is bal ende feest! De jins
houden
dezen
ZATERDAG
eenen
volksfeest:
Bingewatch’jin. Onze kweeste bestaat erin het feest op
gang te trekken ende in gang te zwieren. Voor meer
informatie over deezen avond vol vertier ende vermaak,
richt u tot den mailbox van uwen ouders.
ZONDAG 11 MAART: TEMPTATION ISLAND-VERGADERING
What’s up, kleurplaat? Laat dezen vergaderink uwen hoffelijkheid
ende manieren tegenover de vrouwmenschen maar thuis,
jonkverkenners. Onze kweeste bestaat er namelijk in de
jonkvrouwen te verleiden tot den hofdans zonder broek. Welke
koene ridder zal de dames verleiden tot het steekspel en dewelken
zal onopgemerkt aan den ophaalbrug blijven staan? U komt het te
weten
van
14u
tot
17u
aan
ons
kasteel.(*)
ZONDAG 18 MAART: LEIDINGSWEEKEND-GEEN VERGADERING
De leidink gaat dit weekend op zoek naar avontuur en jonkvrouwen/mannen in nood. Jammergenoeg betekent dit dat ons kasteel onbemand zal
zijn. Gheen nood echter, als gij u niet kunt bedwingen om op zondag
uwzelven van uw scoutiefste kant te laten zien, moogt gij ons kasteel altijd
ende zeker komen kuisen. Graag een seintje indien u zich geroepen ende
aangesproken voelt!

ZONDAG 25 MAART: JELLE’S-MOEDER- HEEFT-ENKELE-JAREN-TERUG-IETSWONDERLIJKS-GEDAAN-VERGADERING
Wat dezen wonderlijke vrouw exact gedaan heeft, maken wij bekend ende
publiekelijk tijdens onze vergadering van 14u tot 17 u in ons kasteel. Wees
daar of weest vierkant ende hoekig! Met de FIETS!
ZATERDAG 31 MAART-3 APRIL: LENTEKAMP
Lier, de stad van de Zimmertoren, Walter Grootaerts, Sjoe zijn
jonkvrouw…en de locatie van ons volgenden lentekamp. Meer
informatie wordt per elektronischen postduif verzonden ende
gestuurd naar de mailbox van uwen ouders, jonkverkenners.
ZONDAG 8 APRIL: GEEN VERGADERING
Aangezien de leiding ontboden werd om op deze dag te gaan brunchen aan
koning Arthur’s Ronde Tafel in Camelot zelf, zullen wij de vergadering moeten
opschorten ende afgelasten. Sorry, jonkverkenners, maar EngelandDenderleeuw is een te verre afstand om af te leggen per paard!
ZONDAG 15 APRIL: SPECIALLEKE
Meer info volgt!
ZONDAG 22 APRIL: GEEN VERGADERING!!
Jullie verdienen wederom een weekendje rust, maar zijn wel welkom
op Stockwood. Dit wordt georganiseerd door de givers van onze scouts
op zaterdag 21 april.
Heeft u vragen? U kan de Jongverkennerleiding bereiken via de
volgende GSM-nummers:
Elien Triest (takleiding): 0487/198992
Jelle Hemelsoet: 0485/479054
Anke De Schryver: 0473/406671
Jan Heiremans: 0497/636989
Robin Gheysels (Sjoe): 0495/908723

(*) de lokalen

