Goud en Bruin
Zondag 31/01/2021: Geen Scouts!

Zondag 07/02/2021: Jagersvergadering
Wij gaan op berenjacht, of everzwijnen, vossen, konijnen, herten… Wat je maar het liefste hebt!

Zondag 14/02/2021: Among Usvergadering
There is one imposter among us… SUSSUSSUSSUS

Zondag 21/02/2021:Riddertoernooi
Op vraag van de koenste ridders onder ons: een echt schermtoernooi! En gardeeeeeeeeee

Zondag 28/02/2021: Circusvergadering
Kennen jullie cirque du soleil? Of zijn jullie eerder fan van de lokale clown… Of zijn jullie zelf de lokale
clown? De leiding is zeker van wel! Geef maar toe; wie van jullie is dit:

Of zijn jullie eerder deze:

of deze:

of meer

deze?

Zondag 07/03/2021: Game vergadering
Wij hebben eindelijk genoeg materiaal om écht te gamen!!

Zondag 14/03 /2021: Olympische vergadering
De Olympische Zomerspelen zijn al een fenomeen sinds de Klassieke Oudheid bij de Grieken. Toen
keizer Theodosius I in een edict had bevolen dat de Olympische Spelen heidens waren en dus een
bedreiging voor het christendom. Het einde van de klassieke Olympische spelen. Dit fantastisch
evenement ging voor eeuwen niet meer door totdat baron Pierre de Coubertin deze heruitvond in
1896 in Athene! De eerste moderne olympische spelen!! Op het programma stonden atletiek,
gewichtheffen, schermen, schietsport, tennis, turnen, wielrennen, worstelen, zwemmen en zeilen
(alleen hadden ze toen niet genoeg goede boten dus moest dit worden afgelast…). Maar goed,
genoeg geschiedenis: tijd om zelf eens wat olympische medailles naar huis mee te nemen!

Dit is die **** die de Olympische Spelen had verboden

Zondag 21/03 /2021: Challenge vergadering
Er zijn 1000 verschillende soorten challenges maar wij zijn er zeker van dat er geen enkele is die onze
stoere pioniers niet aankunnen! Dus vandaag gaan wij alle challenges uit de lijst van ‘challenges om
te doen met je besties’ uitproberen!! Yayy! En misschieeeeeen een paar uit de lijst van ‘domste en gevaarlijkste’!
https://www.youtube.com/watch?v=r12qb3DUpC8

Kusjes van jullie liefste en leukste leiding!!!!
XXX
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