Goud&Bruin
Zaterdag 18 december (19u30-22u): Quizzz
Vandaag is het eens tijd om jullie hersencapaciteit te testen. Zeker nu de (meeste) examens achter
de rug zijn zal dit voor jullie geen enkel probleem zijn. Kom je quizskills tonen in deze vergadering!

Zondag 26 december 2021: Geen vergadering
Geen vergadering
Zondag 2 januari 2021: Geen vergadering
Geen vergadering
Zondag 9 januari 2021: Wintersportvergadering
Alpineskiën, Alpinesnowboarden, Freestyle skiën en snowboarden, Skicross en snowboardcross,
Noordse disciplines, Schansspringen, Freeriden, Paraskiën en parasnowboarden: onze givers kunnen
het allemaal. Kom het bewijzen op deze vergadering!

Vrijdag 14 januari 2021 (19u30-22u): Filmvergadering
Niets gezelliger dan lekker binnen een film kijken op een koude winteravond! Neem dekentjes mee
om het zeker niet koud te krijgen. De leiding zal drankjes en snacks voorzien

Zondag 23 januari 2021: Meter- en Petervergadering
Vandaag is het de uitgekeken kans om je skills als leiding te testen. Deze vergadering zal elke giver
een kapoen worden toegewezen. Nog geen idee of je leiding wilt worden? Of je al dan niet goed met
kapoenen kunt omgaan? Op al deze vragen krijg je vandaag een antwoord!
p.s. gelieve de kapos heel te laten

Zondag 30 januari 2021: Casino
Bing bing kassa kassa!! Gokken is in België verboden onder de 21… Gelukkig dat er zoiets als de
scouts bestaat als alternatief! Laat aan je medegivers zien wie het meeste geluk heeft en op deze
zondag het meest kan verdienen.

Zondag 6 februari 2021: Stadsspel
Deze zondag is het nog een tijd voor een klassiek stadsspel. Aangezien jullie het Te Boelaerpark
ondertussen wel uit jullie broekzak kennen wilden we eens testen hoe vertrouwd jullie zijn met de
stad. Via een anonieme bron hebben we ook vernomen dat er walkie talkies aanwezig zullen zijn…
Hier alvast iets om de vergadering voor te bereiden: https://spele.be/bomberman-games/

Zondag 13 februari 2021: Gezelschapsspelletjes vergadering
Vandaag houden we het eerder rustig. Op het lokaal staan verschillende gezelschapsspellen, maar
neem gerust je lievelingsspel van thuis ook mee. Het belooft een gezellige boel te worden!

Zondag 20 februari 2021: Tocht
Wilt u later deel uit maken van de speciale eenheden, dan moet u eerst de algemene vorming tot
politieagent doorlopen en dan kan u, wanneer er een plaatsaanbieding voor deze directie is, hierop
ingaan, naargelang uw interesse en de aanbiedingen voor een interventie-, arrestatie-, observatie- of
technisch team.
Hierna beginnen de selectieproeven (medisch, psychisch, enz.). Doorstaat u deze testen, dan volgt u
een opleiding van circa negen maanden. Nadien volgt u nog een stage in de eenheid.
Of kom gewoon naar deze tocht, dat is een pak minder werk.
p.s. neem zeker een lunchpakket mee en kom met de fiets.

25- 27 februari 2021: Gouwgiverweekend
Gouwgiverweekend: verdere info volgt

Zondag 6 maart 2021: Ontbijtvergadering
Het is vandaag echt een crazy ontbijtvergadering! Maar eet best ook iets thuis eerst, want in een
koninklijk ontbijt kruipt toch wel even tijd…

Zondag 13 maart 2021: Geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering want de leiding is namelijk op ding dong

19-20 maart 2021: Chautauqa
Chautauqa: verdere info volgt

27 maart 2021: Geen vergadering
Iedereen kan lekker uitslapen na de eetavond

