Jongverkenners
Joooow jongverkenners, het is weer een nieuw scoutsjaar en
dat betekent een jaar vol spelletjes en pret! Na het
fantastische groepskamp en zomervakantie is het tijd dat jullie
weer deze bangelijke taktie kunnen lezen om jullie te
verheugen op het nieuwe jaar. Wij zitten vol ideeën en kijken
er enorm hard naar uit om jullie te leren kennen!

Zondag 1 oktober 9u30 – 12u00: Kennismakingsvergadering
Aanhezien het de eerste verhadereng van het jaar es zullen we elkaar vandaah beter leren
ken! Wij hopen alvast dat jullie me velen aanwezeh zullen zijn. Pret heharandeerd! Het
wordt beire leuteh!

Zondag 8 oktober 9u30 -12u00: Drollenvergadering
De drol, biologische naam Fecies: wie is hij, wat doet hij en waarom? Vandaag gaan we op
zoektocht naar de oorsprong van de drol. We dompelen ons onder in

Zondag 15 oktober 9u30 – 12u00: Beerschot vs Antwerp
Al joaren zen der mense aant discutiere wie de ploeg van ‘t stad is, en
der komt veel ambras van. Oekal zen der viel mense het ni eens me mij,
Beerschot is de ploeg van ‘t stad. ‘K mag doedvalle ak lieg. Geloefde mij
ofni? Komt vandoag dan moar a mening geve, natuurlijk in de kleure da gij verkiest.

Zondag 22 oktober 9u30 – 12u00: Hipstervergadering
Salut les mecs! Vandaag gaan we ons gedragen als hipsters, putain. Alles wat een beke
mainstream is, gooien we aan de côté. Doen jullie dus uwen te korte pantalon aan, uw
chemise met motiefke en uw hipsterbril aan ou quoi?

Zondag 29 oktober 9u30 -12u00: Bomma en bompa vergadering
Schattenbollekes! Moeten gulder een
snoepken emmen? Want vandaah komen de
Bomma en de Bompa op bezoek. Ze hemmen
sie van alles voor ulder in petto van
spellekens en leuke activiteiten. Ik hoor ulder
al zehhen: “Ma how seg, wa gaan wieder daar
allemaal doen weh?”. Wel komt met een
beire hroot aantal naar de verhadering en
dan zult ge het allemaal ontdekken! Noh 1 tip
van de Bomma: hoed eten he kinders!

Vrijdag 3 t.e.m. zondag 5 november: Weekend
Tfoeee deze weekend op weekend, wajow gij weet!
Willen jullie weten wat wij gaan doen? Wheee, wij
kunnen dat nog niet zeggen, maar er gaat sowieso wel
zware rwina zijn… Woehla, kom mee op weekend,
want het wordt super tof! Meer informaties volgen
nog, gij weet!

Zondag 12 november 12u30-16u 00: Marsepeinverkoop
Veundeug geun weu Meurseupeun veurkeupen. Deuzeu zeun meug jeu deus eul geud
eufeuneun: “Hallo! Wij zijn van de scouts van Borsbeek en wij verkopen Marsepein ten
voordele van onze scouts. Een hele kilo kost (de prijs) en een halve kilo kost (de prijs).”. Eum
geud teu keunneun verkeupen neumen jeulleu beust eun reugzeuk euf eun keurteuneun
deus meu. Keum zeukeur meut de feuts!

Zondag 19 november: Biker boys 9u30-12u
K’zen een kleirkas van ne vent, me een scheun reisraket. Die van oengs zei, dat die
jungverkenners van tettengracht wel iets kunnen lieren, en ik docht in men aige awel joah!
Want na is da nie veel soeps. Pakt olle leren frak mor kleir en smeert a schap mor in want we
goan cruisen. Pasoep ze anders rije we oever a!

Zaterdag 25 novemver: Sint-Jan Berchmansviering
God maakte van de wereld een gezegde plek
Voor mens en dier een leefbaar stek
Hij maakte de lucht, de aarde en het water
Voor ons allemaal, nu en later.
Dank U voor deze nieuwe SJ Berchmansviering
Dank U om deze te laten door gaan om 18u
Dank U dat mijn gehele gezin hier aanwezig mag zijn
Dank U voor het wonder als een email, waar meer informatie
op zal volgen
Dank u dat ik tot U mag komen

Zondag 3 december 9u30 - 12u00: De Sint op bezoek
De Sint is in het land! Aangezien hij de vriend van ieder kind is, slaat hij natuurlijk onze
scouts niet over om een bezoekje te brengen. Zet dus jullie beste beentje voor om een
goede indruk te maken op deze Goede Man, want we zouden niet willen dat jullie in de zak
belanden he…

Dat was het alweer voor de eerste taktie van het jaar! Hier volgen nog een
paar wist-je-datjes!
Wist-je-dat:
-

Wij enorm veel zin hebben in het komende jaar?
Antwerp veel beter is dan Beerschot?
Hipsters toch wat raar zijn?
Wij graag een hipsterdotje willen afknippen?
Jullie dus zeker een dotje mogen laten groeien zodat wij dat kunnen afknippen op de
vergadering?
De mama en papa dan wel niet boos mogen zijn?
De marsepein van de 70 nog steeds de beste is?
De drollenvergadering enorm grappig is?
Wij echt drollen gaan eten?
Alles in een dialect is geschreven?
Wij hier hopelijk een prijs mee gaan winnen?

Ciaokes, byekes en tot de volgende!

Tim, Nathan, Femke, Jolien en Lies

Gelieve te verwittigen indien je niet kan komen naar de vergadering! Dit kan door een mail
te sturen naar jongverkenners@scoutsborsbeek.be of door een bericht te sturen naar
iemand van de leiding.
Tim: 0484/37.87.96
Nathan: 0470/50.78.50
Femke: 0487/34.51.32
Lies: 0474/73.84.89
Jolien: 0475/59.04.61

