Maandlijst JVK December –Januari
Vrijdag 07/12 Streets of Roosdaal (Afspraak aan de kerkvan Roosdaal)
20u-22u
Toen Denderleeuw werd neergepoot door de kolonisten van welleer was de wijk gekend als
Roosdaal het donkerste gedeelte van het dorp. Er golden maar weinig regels en de overheid
van toen had er weinig te zeggen over de bevolking die in die streek leefde. Criminaliteit was
er alom, opstanden en familievetes die bleven uitmonden in bloederige taferelen. De
families zijn teruggekeerd om hun ruzies voor altijd te beëindingen, bij wie sluit jij je aan?

Vrijdag 14/12 The SAW room 20u-22u
Er is een gerucht dat de ronde doet. Jigsaw, de psychotpaat die mensen in kamers steekt
waar ze levend moeten uitkomen door puzzels op te lossen is terug. Maar daar trekken wij
ons niet van aan, afspraak aan de lokalen van 20u tot 22u! 😊

Vrijdag 21/12 Kerstfeestje 20u-22u
Het is bijna Kerstmis, dus ook tijd voor het kerstfeestje! En wat is een kerstfeest zonder
pakjes? De leiding voorziet gegarandeerd leuke hebbedingetjes, maar indien iedereen zelf
nog een cadeau zou meepakken voor een maatje, kan iedereen meegenieten van de
kerstsfeer! (Cadeautjes niet boven de 5 euro)

28/12 -04/01Geen vergadering wegens kerstvakantie

Vrijdag 11/01 Zingen voor 3 koningen in Denderhoutem 20u-22u
(AFSPRAAK AAN DE LOKALEN)
Wij gaan op 3 koningen gaan zingen. De feestdagen zijn nog niet gepasseerd, en de
feestgeest moet nog even blijven! Daarom gaan wij ons verkleden in Kaspar, Melchior en
Balthazar om de Noorderster ons te laten leiden naar onverkende oorden.

Vrijdag 18/01 Board-game night 20u-22u
BOARD GAME NIGHT! Breng je beste games mee, laat je volledig meeslepen in de
gezelschapsspellen van vroeger en nu, voor jong en oud, van ginder en daar! Ben je kolonist,
veroveraar, of fervent kaarter. Laat je competitieve geest op deze avond botvieren .

Vrijdag 25/01 Filmavond 20u-22u
Welke film het wordt? Nog geen enkel idee! Wordt het een leuke film? Reken maar van yes!
Zal er frisdrank en chips zijn? Hangt er van af of jullie doorheen de rest van de vergaderingen
jullie je goed hebben gedragen!

