GOUD EN BRUIN

17/04: GEEN VERGADERING

24/04: 10u00-17u45: Familiedag
Vandaag is het de dag om met heel het gezin van de scouts te genieten! Iedereen is welkom op deze
dag voor allerhande activiteiten voor jong en oud , dus het ultieme moment om te laten zien wat
voor een leuke familie de givers zijn.

1/05: 9u30-12u30: Is it cake?
Op deze vergadering zullen wij allerlei voorwerpen tonen en moeten jullie raden of het cake is of
niet. Dit originele idee van de leiding is zelfs omgevormd tot een netflixserie, niet te geloven!! Laat je
niet verleiden want soms lijkt de cake zo echt dat het verschil tussen realiteit en schijn zeer klein
wordt. Deze vergadering is uitstekend voor zowel cake liefhebbers als non-cake believers.

08/05: 9u30-12u30: Call of duty: Giver edition
Het is nog eens tijd voor een goed old fashioned klakkenbuizenspel. Team deathmatch, capture the
flag, free for all en nog vele klassiekers komen deze vergadering aan bod.

p.s. Kom in camouflage voor de ultieme leger ervaring…

15/05: 9u30-12u30 Stadsspel
De lichtshes oep de Schelde
den beiord van den tore
mensen oep een baenk
een onslivrouke, en de Vlaaikesgaenk
de straat waar 'k vruger katteke spelde

Aentwaerpe gij zeh’ gah vör mij
toch de stad waar as ek zen gebore
de Grungplöts, de Meêr, de Keyserlei
daar em ekik m'n art verlore

Aentwaerpe waar da 'kik oek ben
ik kan nieverans mijnen draai ni’ vinde
'k weet et 't is flau, mor ik beken
ba ae zen 'k thuis, en onder vrinde

Een ziêmanskróeg, de dokke
de Vogelemart oep zondagmorge
’t Sint Jansplein
en Brabo zie, van ze fontein
ne joenge fluite nor e mokke

Jups, vandaag trekken we onze geliefde stad in! Kom zeker allemaal met de fiets.

22/05: 9u30-12u30 FINANCIËLE ACTIE!!!
Om ons kamp zo leuk mogelijk te maken en om een gekke speciale activiteit te organiseren deze
zomer hebben we nog enkele centjes nodig. Daarom organiseren we met de givers een…
(trommelgeroffel)…FIETSENCARWASH!! Met een leuk muziekje en het mooie weer belooft ook deze
vergadering een topeditie te worden. Verdere info hierover volgt nog…

29/05: 9u30-12u30: Peter en Meter vergadering
Omdat jullie op groepsweekend zo een toffe bende waren met de kapoenen wouden we dit nog een
keer herhalen in het park. De kapoenen kijken er al zeker naar uit en hopelijk jullie ook!

3/06: 19u30-21u30: lasershoot
Voor de eerste avondvergadring heeft de geweldige leidingsploeg gewoon een lasershoot afgehuurd
OMG . Deze zou ik voor geen geld willen missen als ik jullie was.

10/06: 19u30-21u30 Escape room
Een escaperoom is een interactief spel op een fysieke locatie waarbij een groep mensen samen
puzzels, raadsels en uitdagingen ontdekken en proberen op te lossen binnen een bepaalde tijd om zo
uit de kamer te kunnen ontsnappen. Het is een misvatting dat men bij escaperooms altijd wordt
opgesloten in een kamer.

17/06: 19u30-21u30: partyyyy

BOELAARPARTY OPEN AIR
FRIDAY JUNE 17: LINE UP.
AceMoMa. PVS B2B GERBALIFE / ROSSE ALIE (live set)/
MARCEL BASE (vinyl set)/ ANNAOFFHOOK X ELLAREMIX and
many more…
Op deze laatste vergadering sluiten wij het jaar af met een banger! Bij deze zijn jullie allemaal
uitgenodigd voor de beste party van 2022. Allemaal komen dus!
Wij hopen dat jullie hebben genoten van dit scoutsjaar en hopelijk zien we jullie allemaal op kamp,
XX de Giverleiding .

