-SjoBeste, liefste, teerbeminde en vredelievende SJO’tjes,
Tal van leuks hebben we voor jullie in petto de komende weekjes!
Hieronder vinden jullie een afbeelding van de Chinese Dwergkwartel.
De Chinese
dwergkwartel
ziet er schattig
uit maar schijn
bedriegt
onverbiddelijk.
Het is namelijk
geen kwartel
maar een fazant!
En we weten
allemaal hoe
gemeen fazanten
kunnen zijn. Nu
volgt een gedicht over een fazant (het internet voorziet je toch van oneindig veel
amusement, wie schrijft er nu een gedicht over fazanten):
DE FAZANT

Hij is er zonder dat hij ooit verschijnt.
Toch moet hij hier naar binnen zijn gevlogen:
er is geen doorgang door het veel te hoge
gaas dat bij ons de ponywei omheint.
Op duizend veren heeft hij duizend ogen
maar hoe hij stapt, hoe fier en fraaigelijnd,
hij ziet er geen begin aan en geen eind.
Een vlucht als vlucht wordt niet meer overwogen.
Maar als je een moment of wat niet kijkt
heeft hij opeens de overkant bereikt
en rent alweer op wieltjes door het land
met weinig hersens maar voldoende klieren
om drie of vier vriendinnen te versieren.
Wat heeft een mens onnodig veel verstand.

Nogmaals aandacht voor onderstaande belangrijke data:
9-11 Maart
17-20 April
28 April
2-12 Augustus

Weekend
Leefweek
Laatste ronde
TENTENKAMP!!!

Maar nu zetten we onze taalkundige, alfabetgerelateerde queeste voort op zoek
naar nuttige, tijdverdrijvende, soms ook wel eens plezierige, af en toe eens
chaotische, maar o-zo-liefdevolle zaterdagse/soms niet zaterdaagse activiteiten.

U

ZA 03/03: 12u30 - 17u15
Station Deinze

V

VR 09/03: stipt 17u45
‘t Brielhof

W

VR 16/03: 16u - 17u30
ZA 17/03: 9u-18u
‘t Brielhof

Uitje

We trekken er op uit, even weg
van alles en iedereen. Gezellig
met z’n allen op uitje.
Breng €5 mee

Veloweekend

Het is tijd. Eindelijk. Wat hebben
we hier op moeten wachten. Het
wordt fantastisch, fenomenaal en
nirvana-waardig. Tip: vergeet je
kleurplaat niet
Alle nodige info staat op de reeds
verstuurde brief

Wulder verkopen paaseiers
We willen geld, veel geld, en dat
proberen we te krijgen via
paaseitjes. Alle winst gaat naar
onze groep. We kunnen jullie niet
genoeg aansporen om al op
voorhand eitjes te verkopen in
voorverkoop want wij hebben
zotte plannen, ma écht.
Meer praktische info volgt
zaterdag.

