SJOOOW
24/25 april: Twijfel je nog over je gender-identiteit? Pas je überhaubt wel in een hokje? Laat je niet
misleiden door het om elke hoek loerende patriarchaat en kom naar deze superleuke, genderfluïde en
niet-prescriptieve en non-binaire WOKEGENDERLGBT+ vergadering!
30 april: Sta allemaal paraat want vandaag gaan we de SJOEP maken! Wij laten jullie nog weten hoe laat
jullie op lokaal moeten zijn!
8/9 mei: Na een grondige introspectie moeten jullie als echte Sjo’ers jullie aangeboren schraalheid ten
volste kunnen exploreren. Met de vettigste muziek en ons strakste trainingspak aan smeren we gel in onze
haren voor een authentieke en zieke johnny en marina vergadering!!!!!
15/16 mei: Omdat het goei weer is en wij dorst hebben willen we vandaag zoveel mogelijk zweet
inzamelen. SPORTVERGADERING!
22 mei: Vanwege de examens komen we nu aan een bij een reeks avondvergaderingen die jullie nooit
meer zullen vergeten: deze week mogen jullie alvast heel wikipedia omploegen om zoveel mogelijk juiste
antwoorden te geven op een übermoeilijke, breinbrekende QUIZ. (uur volgt nog)
29 mei: Vanavond we trekken naar een park, een verlaten plek, een troosteloos lapje grond om daar de
wildste en gestoordste KSJ-klassiekers te spelen!!!! (uur volgt nog)
5 juni: Boardgames zijn al een tijdje terug in. Wij willen deze trein niet missen en gaan daarom een avond
lang gezelschapspellen spelen. Neem uw leukste games mee en wij voorzien de rest. U gaat niet langs
start gaan en ontvangt geen 2000 frank. (uur volgt nog)
12 juni: Vandaag is het weer eens een vergadering om 14u. Smeer je benen in voor een megalomane,
allesomvattende 1 tegen allen!
19 juni: Wie niet weg is, is gezien. You can run, but you cannot hide. Klaar voor een extreem mysterieus
hide and seek spel? Dit is onze laatste avondvergadering van het jaar, het exacte uur zal nog volgen.
26/27 juni: Jammer genoeg is er dit weekend weer geen vergadering…
TOT OP KAMP !!! :)))
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