Mega-vet-taboedoorbrekend-Bo(udewijn)-Van-Spilbeeck-transgender-belofteweekend
Gegroet jongens en meisjes, of is het nu omgekeerd dit weekend? Althans
Jonggiver en ouder welgekomen in deze weekendbrief!
Sedert de technologische vooruitgang in de 20ste eeuw is er meer en meer
mogelijk. Tegenwoordig kunnen robots voetballen, zijn er zelfrijdende auto’s,
bestaan er zelfsturende kogels, kunnen onze eeuwige kameraden van ‘Schild
& Vrienden’ ongecontroleerd memes in hun discords verzenden (NOT!) EN
kunnen mannen en vrouwen tegenwoordig van geslacht verwisselen ZELFS
TEGEN DE WIL VAN ‘SCHILD & VRIENDEN’ IN. Daartoe gaan we van 12 tot 14
oktober op een ongekend transgenderweekend. Jullie jongens(?) en
meisjes(?) worden op 12 oktober, met een volle maag, om 19:00 verwacht aan
De Panos in Berchem Station om per trein naar Lokeren te gaan. Vanaf dan
gaat Clément door het leven als Clementine en toveren we Stan om tot Nora
en vice versa. Het weekend eindigt op 14 oktober jammer genoeg om 13u
omdat jullie ouders en jullie leiding allemaal op onze metapolitiekvoerende
vrienden gaan stemmen (D.V.L. aka EINDBAAS aka welkom-aan-de-grond).
Dan worden de ouders verwacht in de straat: Oude Heerweg 109, 9160
Lokeren.

Aangezien we zelf onze geslachtsoperaties voor dit weekend EN al onze
steun aan ‘Schild & Vrienden’ (ja, weeral dat liedje) hebben moeten betalen in
de vorm van geld en eeuwige trouw, kunnen we jammer genoeg geen geld
voorschieten en verwachten we dat jullie, voor 10 oktober, 30 euro storten op
het rekeningnummer BE80 0018 2253 1077 (Jasper De Preter). Daarbij schrijf
je de boodschap: betaling jogiweekend + naam jonggiver. Dit is het
rekeningnummer van vorig jaar dus maak je maar geen insinuaties over wie
weldegelijk je leiding is.

In die 30 euro zit de prijs van het huisje, de treintickets, het eten, het
steunfonds van D.V.L. (zoek maar uit wie dit kan zijn) en dergelijke meer
verwerkt.

Wat nemen we allemaal mee (in de trekrugzak)?
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Uniform + stapschoenen aan te doen bij vertrek
Slaapzak, onderlaken en een kussensloop
Pyjama en een knuffel
Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoek, deo) en een
keukenhanddoek
Speelkledij die vuil mag worden, genoeg ondergoed en sokken
Jas en warme kleren indien slechte weersvoorspellingen
Reserveschoenen en pantoffels
Kids-ID of paspoort af te geven bij vertrek
Medicijnen (afgeven bij vertrek met duidelijke richtlijnen op een
papiertje)
VERKLEEDKLEREN in thema (zie foto’s BO(UDEWIJN) VAN
SPILBEECK)
Drinkenbus

Wat nemen met niet mee?
o
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Snoep, drugs, …
Gsm en andere technologische goederen
Een slecht humeur
Geld
Het gedachtegoed van een zekere ‘D.V.L’

We verzoeken vriendelijk om een trekrugzak mee te nemen omdat deze,
doorheen je scoutsloopbaan, nog vele avonturen zal meemaken. Daarnaast
raden we het ook aan om mee te nemen omdat het veel aangenamer is
wanneer van het station nog naar het huisje moet stappen.
Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen, tot dan!

