Goud en Bruin
Zondag 10 oktober: 9u30 – 12u30
Kennismakingsvergadering
Vermits de eerste vergadering is en we vooral.
Iet in clichés willen vervallen hebben we
vandaag kennismakingsvergadering. Doe alvast
je mooiste uniform aan want de eerste indruk
blijft lang hangen.
jullie graag jullie nieuwe leiding beter leren
kennen?

Zondag 17 oktober: 9u30 – 17u30
Tocht
Waar we naartoe gaan, is nog een verrassing
maar wat we jullie kunnen vertellen is dat het
heel leuk gaat worden! Be there or be square :p

Zondag 22 oktober: 9u30 – 12u30
Dag van de jeugdbeweging
Het is net Dag van de Jeugdbeweging geweest
dus we blijven in het thema. Kom naar de
vergadering en ontdek het mega upperdupper
coole spel <3
P.S. Doe zeker jullie uniform aan op school!

Zondag 24 oktober: 9u30 – 12u30
Sleutel in de ijsblokvergadering
Kom en ontdek de verborgen sleutel in de
ijsblok

29-30-31 oktober
Takweekend
Maak jullie klaar voor het tofste
weekend van het jaar. xxx
Thema volgt nog!

Zondag 7 november: 9u30 - 12u30
Leiding VS. Leden
Bereid je maar stevig voor op deze epische
battle. Wat zal het worden? Eeuwige schaamte
of ons eeuwig respect?

Zondag 14 november: 9u30 – 12u30
Fateuillevergadering
Vandaag gaan we lekker actief chillen. We gaan
zitten op onze billen. We gaan naar de wijk en
we maken onszelf de koning te rijk. Nu is het
klaar en we zien je daar.

Zondag 21 november: 9u30 – 17u30
Tocht
Het is TOOOOCHT! Dus neem zeker mee:
botinnen, een koekske en sapke, regenjas en
lekker middagmaal. Een verrassing voor de
leiding meenemen is een pluspunt!!

Zondag 28 november: 9u30 – 12u30
Grote herfstvergadering
Vallende blaadjes, kruisspinnen, kastanjes, verse
soep. Allemaal typisch herfst. Als jij een woord
kan vinden dat rijmt op ‘herfst’ wacht er een
verrassing voor jou!! Xoxo see you there

Zaterdag 4 december: 19u00 – 21u
Sint & Piet
Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas
'T Heerlijk avondje is gekomen
'T avondje van Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart
Wie krijgt dit en wie krijgt dat?
Vol verwachting klopt ons hart
Wie krijgt dit en wie krijgt dat?

Vrijdag 10 december 19u-21u
Kerstfeestje
Ho ho ho
https://www.youtube.com/watch?v=_Z-Nu351j
58&ab_channel=Vanity

Zaterdag 18 december: 19u– 21u
Brandweer vergadering
Tuta tuta. Help jij de katten uit de bomen? Kom
en wees een echte held

Zondag 26 december
Geen vergadering
Tot volgend jaar lievelingen
Bisous van jullie liefste leiding

XOXO see you next year

