Maandlijst November, December

Zondag 18/11/2018 – MUSIC MAESTRO
Eindelijk kunnen we onze Bosj-kennis gebruiken in
het leven! Deze vergadering test de muziekkennis van
elke verkenner. Of we nu luisteren naar Rapper Sjors,
of naar Ghostrockers of naar Kanye West, iedereen
weet wel iets van muziek. Ik ben ervan overtuigd dat
de beste gabber deze wedstrijd zal winnen.

Zondag 25/11/2018 – Keukvergeudereung
Beuste veurkeuneurs. Weu geun eup deuze deug euts heul
leukeur keuken. Weut jeullie geun keuken weuten jeullie neug
neut neutuurlijk. Eum heut zeuker teu weuten, keumen jeullie
deus eum 11:00 eur neur deu veurgeudeuring. Deuze
veurgeudeuring deurt deun tot 14:00 eur. Tot Deun! ( 1 Tip:
Heut zeun geun zweutserse beullekes!)

Zondag 2/12/2018 – Pablo Escobar
herdenking
Op 2 december 1993 werd Pablo Escobar
doodgeschoten. Hierdoor was er veel oproer
in Colombia. 15 Jaar later zijn we deze
meneer Escobar nog niet vergeten. Escobar is
een grote held van ons en daarom herdenken
we deze prachtige man op deze dag. RIP
PABLO ESCOBAR, YOU WILL BE
REMEMBERED.

Vrijdag 7/12/2018 – Sinterklaas is zo 2017 lol, boeieuh. VAN 20u00 TOT 22u00
Sinterklaas komt misschien van Spanje, maar welle komen van LIEJE, en wij
vinden dat Lieje een eigen heilige nodig heeft, een betere heilige dan
Sinterklaas, heeft diejen heiligen zelf een vergunning om elk jaar hier speelgoed
te komen droppen in de huizen? Bij ons was het altijd meer afval dan iets
anders. Er zijn ook belangrijkere dingen gebeurd op 7 december hoor. Apollo
17 (de laatste vlucht naar de maan) is dan vertrokken. Ajax won in 1966 tegen
Liverpool met 5-1. Kortom, er zijn belangrijkere dingen dan Sinterklaas.

Aja, het is dropping, doe stapschoenen aan.

Vrijdag 14/12/2018 – Drive-in Cinema van 20u tot
22 uur
Joo Hasten, in Hent ekkik al een paar dingen hezien da
lijken op ne cinema ma dan buiten. Da zah er helijk vree
wijs uit. Daarom had ik da idee om da de vrijdah op 14
december ook te doen. Pakt zeker uwe vélo mee want
dan kunde zitten op uwe vélo terwijl da we hezellig naar
ne film zitten te kijken. Kem er al zin in!

Vrijdag 21/12/2018: Dik boiten aa’aaa (kerstfeest a’a)
Beste vrienden en vrienetten. Kerstmis komt eraan, dus dan worden we verplicht
om te boiten a’a! Koop allen een cadeau’tje van maximum 5 euro en neem dit mee
naar de vergadering. Ik ben er zeker van da het dik bal wordt a’a.

