JORO DEINZE
Jos de Vos jaagt op een klus!
Hey JORO'S!!! Na al die toffe spelnamiddagen is jullie leiding jullie
nog altijd niet beu! We hebben nog veel toffe dingen voor de boeg.
Zo komt filmfest er bijna aan en ons weekend is ook al ingepland!
Meer info hierover komt later! Tot op de volgende rondes!

Zaterdag 12 januari - 14u tot 17u - ‘t Brielhof
Voor kerstmis heeft Jos een paar
spelletjes van de kerstman gekregen
maar hij vond ze zo leuk dat hij ze
allemaal al heeft uitgespeeld. Was er
maar een spelletje dat je kan blijven
verder spelen… Maar wacht eens? Jos
kan gewoon zelf een spel ontwerpen!
Helpen jullie Jos een nieuw spel te
maken? Neem alvast al jullie kennis over
games mee naar de ronde!

Zaterdag 19 januari - 14u tot 17u - ‘t Brielhof
Weten jullie al dat Jos een GIGAGROTE muziekfan
is?! Zijn passie en liefde voor muziek wil hij graag met
jullie delen, maar er is iets ergs gebeurd! Jos is zijn
stem verloren onderweg naar de muziekschool en
vermoedt dat de kwaadaardige muzieknotenkoning
hem te pakken heeft… We moeten hem dus helpen op
deze avontuurlijke zoektocht en dapper genoeg zijn
om onze stem te gebruiken! Anders zal Jos de Vos
nooit meer kunnen praten en nog erger… nooit meer
kunnen zingen aan het kampvuur op kamp :( Dus kom
maar met z’n allen om Jos DV te helpen!!!

Zaterdag 26 januari- 11:30u tot 13:30u - ‘t Brielhof
Zondag 27 januari - 11:30u tot 13:15u - ‘t Brielhof
Door jullie hulp weet Jos nu heel veel van muziek en
games. Hij wil jullie hiervoor bedanken en heeft
namelijk zelf een film gemaakt! Hij hoopt dat jullie
allemaal zijn film willen zien en hij zal jullie
ontvangen als echte filmsterren! De inkomprijs is 1
euro. Wij zullen een chipje en drankje voorzien. Tot
dan!!

Zaterdag 2 februari - 14u tot 17u - ‘t Brielhof
Schip ahoi piraatjes!! Jos heeft juist een
bootje gekocht. Hij zou er graag eens mee
varen… Maar Jos heeft een probleem, hij
durft niet alleen varen. Daarom heeft hij jullie
hulp nodig! Als de dappere joro’s met hem
mee zouden willen varen dan is hij niet bang
meer. Dus trek maar jullie mooiste matrozen
pak aan zodat we met samen de zeven zeeën
kunnen verkennen!

Zaterdag 9 februari - 14u tot 17u - ‘t Brielhof
Magie… is dit niet waar we allemaal van dromen? Jos besluit
om zich vandaag onder te dompelen in de wereld van
tovenaars en hun wonderbaarlijke tovertrucs! Op de wereld
zijn er steeds minder echte tovenaars en daarom heeft Jos
ook jullie nodig om tovenaar te worden! Wil jij eens écht
magie meemaken?
Ja dat wil je zeker! Kom maar af neem al jullie fantasie mee!

