
Maandlijst 
Januari – Februari 

 6/01 19u – 21u  Driekoningen 

Schraap jullie stemmen, want vandaag zingen we in de straten van 

Denderleeuw om een centje bij te verdienen. Dus beste koningen, 

neem jullie mooiste verkleedkledij mee en wees paraat van 19u tot 

21u. We spreken af aan de lokalen met jullie stalen ros. 

 

 13/01 19u – 21u  Quiz 

Vanavond is het Quizzztime! Tijd om al jouw kennis boven te halen over wereldnieuws, maar ook al 

jouw nutteloze weetjes zullen van pas komen. Houd je dus niet in om alle hoofdsteden van de wereld 

van buiten te leren of de hoogste mogelijke maaltafel op te zeggen, wie weet brengt het je vanavond 

nog iets op! Quizmaster Bommeke verwacht jullie aan de lokalen van 19u tot 21u. 

 

 20/01 19u – 21u  Film 

Op deze koude vrijdagavond kijken wij allemaal samen naar een heel leuke film in de lokalen. Neem 

een hapje en een drankje mee, want het belooft een gezellige avond te worden! 

 

 

 

 

 27/01 19u – 21u  Piraten 

Ook ooit al gedroomd over piraten? Of over hoe het zou zijn om een 

piratenschip te hebben? Of om een grote schatkist te vinden? Hijs 

de zijlen en maak je borst maar nat, want niemand minder als 

kapitein Takkie heeft jullie hulp nodig om de woeste zee te temmen! 

 

 3/02 19u – 21u  Casino 

Vanavond worden jullie door Jerre uitgenodigd in zijn fameuze casino. 

Trek je mooiste kostuum aan, oefen je beste pokerface, spaar alvast wat 

geld bij elkaar en kom een gokje wagen in het casino! Afspraak aan onze 

fabuleuze lokalen. 



 

 12/02 14u – 17u  Alles kapot 

Jullie ook regelmatig frustraties? Die leerkracht die weer slechten 

punten geeft, de leiding die vervelend doet, …? Tel tot tien, nog niet 

opgelucht? Kom dan alles gewoon kapot slaan op de lokalen. 

 

 19/02 14u – 17u  Miss Belgium 

Wie van de JVK heeft de grootste sterallures? Wie is er 

geboren om te shinen op een podium? Wie van de JVK 

heeft het in zich om de enige echte Miss Belgium 2022 

aka Schaara van de troon te werpen? Doe jullie beste 

outfit aan en dan kunnen we allemaal samen schitteren 

van 14u tot 17u aan de lokalen! 

 

 26/02 14u – 17u  Belgisch leger 

We want you! Vandaag ontdekken we wie er geschikt is om naar het leger te gaan! Jullie zullen dus 

op de proef gesteld worden door een reeks fysieke en mentale opdrachten! 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

De jongverkennerleiding 

Hanne Van der Vurst (takleiding): 0472/83 42 17  
Kjell Tragnee: 0476/57 79 98  
Sarah De Troyer: 0487/79 79 59  
Bente Bombeke: 0485/10 12 23  



Jeroen De Coninck: 0472/21 18 17 


