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Goud en Bruin
Zondag 4 oktober: Piopolyvergadering
Word jij de rijkste pionier van de buurt of geef jij al je geld uit aan dure hotels? Verover jij de
Turnhoutsebaan of word je de koning van de Nationalestraat? Of lijkt het Boelaerpark toch meer iets
voor jou?

Zondag 11 oktober: High Land Games
Aye aye pioneers, mil, an-diugh bidh sinn gad

thionndadh a-steach do na fìor Albannaich. Cuir ort
do fhèileadh agus thoir air falbh do phìob mhòr, oir
bidh sinn a ’tilgeil sailean.

(tip: gebruik Google Translate)

Zondag 18 oktober: Tocht
Vandaag veroveren we de wereld! Doe je stapschoenen aan, neem een lunchpakket mee en vergeet

zeker je dikke sokken niet!
Zondag 25 oktober: één tegen allen
“Wat maakt ons sterk? Teamwerk!!!!!” Bewijs het vandaag in deze
ijzersterke challenge!
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Vrijdag 30 oktober t.e.m. Zondag 1 november: Takweekend
Jippie! Het eerste weekend van het jaar!!
Zondag 8 november: Genderswitch
Heb jij altijd al eens willen weten hoe het is om door het leven te gaan
als het andere geslacht? Kom het te weten! Verkleed jezelf als de
mooiste mannelijke/vrouwelijke versie van jezelf.

Zondag 15 november: Tocht
Bereid jullie voor op een gigantische bergbeklimming naar een hoge
top, een rafting van de wildste rivier, een zeiltocht over een woeste oceaan, een safari door de
savanne, slingeren aan de lianen van de jungle en kom oog in oog te staan met the big 6 van het
dierenrijk dus vergeet zeker je lunchpakketje niet; het wordt een helse reis.
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Zondag 22 november: Leiding-tegen-ledenvergadering

Dit onoverwinnelijk team daagt
jullie uit tot de ultieme
krachtmeting. Begin jullie training
maar alvast want het wordt niet
gemakkelijk! Tot dan!!

Zondag 29 november: Knutselvergadering
Picasso, Van Gogh, Monet, Dali, Michelangelo… ook zij maakten hun eerste meesterwerk als pionier.
Wie weet ben jij wel de volgende grootmeester in de kunst!
Zaterdag 5 december: Sinterklaasfeest
Er zijn dit jaar geen stoute kindjes! Of toch wel? Er waren er toch een paar bij de pioniers… Mag jij
weer gewoon naar huis of beland jij in de zak van Roetpiet?
Zaterdag 12 december: Kerstfeestje
Trek je mooiste pak aan, je vergevingsgezind humeur want vandaag komen we samen in vrede. Na
ons kerstfeestje, kunnen jullie samen met je ouders verder feest vieren op de kerstbar!!
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Zondag 20 december: Wintervergadering
SNEEUWBALLENGEVEEEEEEEECHT!!!!!!!!!

Zondag 27 december: Geen vergadering
Deze zondag kunnen jullie lekker blijven ronken in jullie bedjes (of de overschotjes van het dessert
van Kerst nog opsmikkelen)! Zzzzz

Zondag 3 januari: Driekoningenvergadering
Caspaaaar, Balthazaaaar en Melchioooooor zoeken een nieuwe hoed want hun oude is blijkbaar
versleten. Pas op! Hun moeder mag het niet weten en hun vader heeft het geld op de rooster geteld
(dat is dus niet zo slim want dat valt er gewoon door). Kom hen dus helpen!
Vrijdag 8 januari: Filmvergadering
Vanavond leunen we achterover en kijken we onze favoriete film met popcornnn en chips en
frisdrankkkkkkkk.
Zondag 17 januari: Kookvergadering
Lekker kokerellen en daarna nog lekkerder smullen. Jeroen Meus is alvast aanwezig, Piet
Huysentruyt maakt nog even wat tijd vrij in zijn agenda om ook te kunnen genieten van ons
overheerlijk eten.

Zondag 24 januari: Gezelschapsspelletjes vergadering
Sunday funday! We spelen een spel vanmorgen! Neem je favoriete gezelschapsspel mee en laat zien
hoe goed jij bent in Monopoly, Saboteur, Dixit…
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GROETJES VAN JULLIE FAVORIETE LEIDING!!!!!
XXX Ella, Kamil, Maarten, Gerben, Jonah en Hasse
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