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> nu

>> later

19/01

HOW IT’S MADE

26/01

DEADLIEST CATCH

19u - 21u

9u - 11 u

02/02
14u - 17u

DECORATIVE SOMBREROS / SALAD DRESSINGS / CAP GUNS / REGENERATIVE MEDICINE

Vraag je je wel eens af hoe producten zoals saladedressing, klappertjespistolen en
regeneratieve medicijnen worden gemaakt? In deze serie onderzoeken we alledaagse
producten. We spreken af aan het lokaal om deze interessante dingen te bespreken op
onze eigen nieuwjaarsreceptie.

DEAD IN THE WATER

De stoere bemanningsleden van de Northwestern, Wizard, Kodiak en Ramblin’ Rose
gaan weer krabvissen op de gevaarlijke wateren van de ijzige Beringzee. We spreken af
aan het Interbad. Vergeet zeker je zwemgerief en 2 euro niet!!

MYTHBUSTERS
THE REDDIT SPECIAL

De meest interactieve show op tv heeft zelfs een Reddit Special, waarin
internetgebruikers het laatste woord krijgen. Afspraak aan het lokaal.

< eerder

09/02
13u45 - 17u

16/02
19u - 21u

23/02
14u - 17u

02/03
14u - 17u

> nu

>> later

FAST N’ LOUD
RICHARD EN ZIJN CREW PIMPEN AUTO’S

Richard Rawlings en zijn mannen van de Gas Monkey Garage gaan weer aan de slag met
een paar fraaie auto’s. In het nieuwe seizoen van Fast N’ Loud mogen ze onder meer
sleutelen aan een ’59 Ford F-100. Vandaag draait alles om snelheid. Wij gaan schaatsen!
Kom met : 5 euro, (Kids) ID, handschoenen, dikke sokken,... naar het lokaal.

DEADLY WOMEN
INVESTIGATION DISCOVERY CHANNEL (TV SERIES).

De motieven van vrouwelijke moordenaars worden onderzocht. We gaan samen op onderzoek aan het lokaal.

ULTIMATE SURVIVAL
GLOBAL SURVIVAL GUIDE

Aan het lokaal. Bear Grylls reist de wereld over en verklapt ons zijn tips en technieken
om te overleven, zoals hoe je in de tropen kunt duiken zonder masker en hoe je water
vindt in de woestijn.

GOLD RUSH
THE RISE OF RICK NESS

Rick Ness kijkt terug op zijn leven en vertelt hoe hij als footballspeler op een highschool
in Michigan ertoe is gekomen om baas van een mijnwerkersploeg in Alaska te worden.
Ook wij proberen schatrijk te worden vandaag aan het lokaal.

09/03

TEST BEELD (GEEN VERGADERING)

16/03

TREASURE QUEST

14u - 17u

AFWEZIGHEID

SEARCHING

De nieuwe serie Treasure Quest volgt de twee maanden durende zoektocht van een
team van internationale toponderzoekers naar deze mysterieuze locatie. Onderweg
moeten ze complexe wiskundige aanwijzingen op zien te lossen die de schat
beschermen. We nemen hun voorbeeld en gaan op zoek, de start = het lokaal.

Kan je niet komen naar de vergadering? Laat zeker iets weten aan de leiding! Je kan ons altijd iets laten weten
via mail, snapchat, sms (0470/069626). Dank bij voorbaat!

< eerder

23/03
14u15 - 17u15

30/03
14u - 17u

> nu

>> later

STREET OUTLAWS
WE MAKEN DE STRATEN VAN ELKE STAD ONVEILIG

Straatracen wordt steeds populairder en professioneler in Amerika en is niet meer
slechts een lokale aangelegenheid. Tegenwoordig dagen ook steden elkaar uit om uit te
maken wie de grootste snelheidsduivel van het land is. We gaan de straat op! Maak je
maar klaar voor een vet stadsspel. AFSPRAAK : VOORKANT STATION.

BATTLEBOTS
AMERICAN ROBOT COMBAT TELEVISION SERIES.

In dit programma komen de zotste robots tegenover elkaar staan voor echt battles. Ook
wij gaan vandaag battelen aan het lokaal. Tot dan!

BELANGERIJKE DATA:
PAASKAMP : 5/04 - 7/04
GROOTKAMP : 20/07 - 30/07

