KINEPOLIS TILLEGHEM
3E TRIMESTER
NU IN KINEPOLIS TILLEGHEM: THE AVENGERS

PROGRAMMATIE

The Avengers (27/04)
The Avengers hebben een belangrijke
missie gekregen. Ze moeten zoveel
mogelijk geld inzamelen voor de scouts. Je
kan het misschien al raden, vandaag is het
financiële actie. We verwachten dat al de
JVK’ers aanwezig zijn! We spreken af aan
de kerk in Loppem, maak dat jullie allemaal
een fiets, fietszakken, een fluovest en
een lunchpakket bijhebben. Indien je niet
aanwezig kan zijn, of slechts een halve dag,
laat ons dan iets weten via mail.
Uurregeling:
10:00 – 17:00
Locatie:
De kerk van Loppem
Release:
27/04/2019

Avengers: Age of Ultron (04/05)
Huh Ultron, wie is me dat??? Ewel wij weten het ook
niet! We weten alleen dat Ultron geen goeie gast is
en dat we hem niet alleen kunnen verslaan. Maar
geen paniek, we hebben hulp gevraagd aan de
andere takken van de scouts. Goed geraden, het is
groepsdag vandaag. Na de vergadering kan je je
volproppen met overheerlijke wraps op Flaming
Sombrero. Meer info volgt via mail.
Uurregeling:
14:00 – 17:00
Locatie:
De lokalen
Release:
04/05/2019

Avengers: Infinity war (11/05)
Denk je dat de Hulk vanzelf zo sterk en groen is
geworden? Dat het pak van Iron Man zichzelf
heeft gemaakt? Dat Thor die hamer kan
opheffen zonder elke dag in de fitness te staan?
Dat een sjorring zich vanzelf gaat leggen? Dat de
tent zichzelf gaat opzetten? Het antwoord op al
deze vragen is nope, al die dingen gaan alleen
maar door veel te oefenen. Dit zullen we
vandaag doen op techniekenvergadering. We
verwachten iedereen!!
Uurregeling:
14:00 – 17:00
Locatie:
De lokalen
Release:
11/05/2019

Avengers: Endgame (18/05)
The endgame a.k.a. de laatste vergadering van dit
trimester. De Avengers zullen een laatste keer
samen komen om nog eens alles in de strijd te
gooien. Strijden gaat natuurlijk niet met een lege
maag. Breng allemaal een stukje vlees naar keuze
mee en €2.
Uurregeling:
18:00 – 20:00
Locatie:
De lokalen
Release:
18/05/2019

