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Goud&Bruin april, mei, juni
Zaterdag-maandag 02-04/04 Groepsweekend
Beste kids!
Het jaarlijks groepsweekend is weer aangebroken. Meer info volgt.
Tot dan!
Zondag 10/04 Geen vergadering :((
Niet getreurd, binnenkort is er weer een nieuwe vergadering!
Zondag 17/04 Geen vergadering :((
Je zal nog een weekje moeten volhouden voor er weer een nieuwe vergadering is.
Zondag 24/04 (10u-17u30) Familiedag
Wat heb je er aan om in de scouts te zitten en dit niet te kunnen delen met vrienden en
familie? Vandaag kan je je mama, papa, oma, opa, buurvrouw, vrienden en andere
kennissen meenemen naar de scouts.
Verdere info volgt!
Zondag 01/05 (9u30 - 12u30) Vergadering op
wieltjes
Dag beste fietsers, skaters, kruiwageners,
eenwielers en andere wielbestuurders,
Het wiel is exact 4622 jaar geleden
uitgevonden en dit moet gevierd worden!
Het is dus de bedoeling dat jullie op wieltjes
naar de scouts komen en dan zal er jullie een
spetterende vergadering te wachten staan!
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Zondag 8/05 (9u30 - 12u30) Ontbijtvergadering
Hellow smakkerdjes!
Zijn jullie op zondag ook altijd in een rush om naar de scouts te vertrekken en zo jullie
ontbijt vergeten? Op dit probleem heeft jullie lieve leiding een goede oplossing. Ontbijt
zal vandaag op de scouts voorzien worden!!!

Zondag 15/05 (9u30 - 12u30) piopoly
Dag litte lids!
Wie wordt de rijkste pio van ons allemaal? Wie zal er sneuvelen onder de belastingen?
Maar de belangrijkste vraag: WIE HAALT DE FINISH????
Kom het allemaal te weten op deze vergadering
See you later aligatorssss!

Zondag 22/05 (9u30 - 12u30) Festivalvergadering
Duidelijker dan Wikipedia kunnen we het niet beschrijven, tot dan!

Zondag 29/05 (9u30 - 12u30) Kokkerellen-Vergadering

Liefste pio’s
Het trieste moment is aangebroken, …. De laatste vergadering op zondag.
Wij gaan om de klap wat te verlichten een feestmaal bereiden.
Be there or be ….
xoxoxo
Pioleiding

Pioniers
Vrijdag 03/06 (18u30-20u30) CINEMAAAA
Door alle streamingdiensten van tegenwoordig heeft de cinema commisie ons gebelt
om “ne klassieke film” weer populair te maken, en wie zijn wij dan om dit te weigeren.
Doe je pyjama aan, neem kussens mee en maak het jezelf gezellig.

Vrijdag 10/06 (18u30-20u30) Kroegentocht
Liefste pioniertjes
Het is vrijdag avond. Dit betekend maar 1 ding: KROEGENTOCHT
Geen enkel café is nog veilig! Laat de kaasblokjes, droge worst en consumpties al
maar opzij zetten.
Tot dan!

Vrijdag 17/06 (18u30-20u30) BEST-OFF-PIOVERGADERING
* Snif snif*
Liefste pioniertjes, het is zo ver. Voor sommige zal het de laatste vergadering als pio
zijn, voor andere dan weer niet.
Wat wel voor jullie allemaal geldt is dat dit de laatste vergadering is met deze leuke,
LITTE, geweldige leidingsploeg. Om dit te koesteren gaan we een best off vergadering
houden waarin de beste momentjes van de pioniers nog eens benadrukt zullen
worden.
Mis deze vergadering zeker niet, want de volgende keer dat wij elkaar zullen treffen zal
op een zonnig veld in de Ardennen zijn!
Wij gaan jullie ook enorm missen :((( Maar niet getreurd! Check de volgende
pagina voor een prachtige kleurplaat van jullie lievelingsleiding om boven je bed
te hangen xxx
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