Goud en Bruin
Zondag 2 januari
Geen vergadering
Even geen vergadering. Lekker uitslapen en ’s
avonds feesten. Vele dikke nieuwjaarskussen!
XXX

Zondag 9 januari: 9u30-12u30
Dessertenvergadering
Jeroen Meus, Sergio Herman, Sofie Dumont.
Wat hebben deze drie mensen gemeen? Ja
hoor, ze kunnen allemaal fantastisch goed
kokerellen. Benieuwd wat wij deze vergadering
in elkaar gaan flansen?

Vrijdag 14 januari: 19u30 – 22u00
Gezelschapsspelletjesvergadering
Durf jij het op te nemen tegen je mede-jogi om
zoveel mogelijk straten te bouwen in de
Kolonisten? Neem je favoriete gezelschapsspel
mee voor een gezellige avond!

Vrijdag 21 januari: 19u30 – 21u30
Film Vergadering
We nodigen jullie uit in de Den30 Cinema!
Vergeet geen dekentje, slaapzak, kussen, …
want het is buiten te doen.

Zondag 30 januari: 9u30 – 12u30
Wintersportvergadering
Voor vandaag is er veel sneeuw verwacht.
Afwisselend opklaringen en wolkenvelden met
grote kans op sneeuw. Op veel plaatsen tot 50
cm sneeuw verwacht.
Trek die handschoenen en wollen sokken maar
aan voor ons supergek wintersportspel!

Zondag 6 februari: 9u30 – 12u30
Homo universalis
Wie is de sterkste? Wie heeft het grootste brein? Wie
kan er het best in spiegelschrift schrijven?

Zondag 13 februari: 9u30 – 12u30
Valentijnsvergadering
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Kom naar de
vergadering en vind de date voor jou <3

Zondag 20 februari: 9u30 – 17u30
Tocht
Het is TOOOOCHT! Dus neem zeker mee: zwemkleren,
botinnen, een koekske en sapke, regenjas en lekker
middagmaal. Een verrassing voor de leiding meenemen
is een pluspunt!!

Vrijdag – zondag: 25/27 februari
Gouwweekend
Meer info volgt!

Zondag 6 maart: 9u30 – 12u30
Verrassingsvergadering
Hihi, wat we gaan doen is nog een verrassing. Be there
or be square :p

Zondag 13 maart: 9u30 -12u30
Geen vergadering
Jullie leiding gaat op weekend. Lekker lang uitslapen
geblazen voor jullie. Tot volgende week!

Zondag 20 maart: 9u30-17u30
Tocht
Haal jullie gamellen en stapschoenen boven want we
gaan op een culinair avontuur.

Zondag 27 maart: 9u30-12u30
Jogipoly
Geen monopoly maar jogipoly! Ontwijk de agenten en
vermijd je nachtje in de cel.

Zaterdag – maandag: 2/4 april
Groepsweekend
Meer info volgt!

XOXO
Jullie liefste leiding

