Liefste Vincies, ouders en sympathisanten,
GI-GA-GEWELDIG, een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur! Het groepskamp van afgelopen
zomer was de kers op de taart van het wat hobbelige corona scoutsjaar. Tenten werden opgezet,
spelletjes werden gespeeld, constructies werden gesjord en vriendschapsbanden voor het leven
werden gesmeed. Met andere woorden, onze Vincie-batterijen zijn weer helemaal opgeladen!
De nieuwe leidingploeg is wederom een bende enthousiastelingen en staat ook dit jaar te popelen om
onze bordeaux-groene meisjes op zondagmiddag te entertainen. Jullie kunnen zich verwachten aan
scouteske vergaderingen, beestige weekenden, uitdagende spelletjes en natuurlijk een kamp vol
avontuur en plezier.
Daarnaast wordt het prille scoutsjaar ook vergezeld van een nieuw jaarthema:
“‘Dromenland in zicht”! De moraal achter Het jaarthema focust zich op alle Scouts en
Gidsen, speelse durvers en dappere dromers en doelt op het tot leven brengen van
onze fantasie en onze grootse uit te laten komen.
Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen
dromenland. Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden randje van
scouting.

Vooraleer het nieuwe jaar van start kan gaan, sluiten we het oude af en laten we de tweedejaars
overgaan naar de volgende tak. De overgang vindt plaats op zondag 5 augustus aan het lokaal van
14u-17u. Naast de nieuwe leiding en het nieuw jaarthema verwelkomen we ook dit jaar maar al te
graag de nieuwe leden. Op zondag 12 september is het STARTDAG van 14u-17u: de dag waarop
leiding en (nieuwe) leden elkaar beter leren kennen tijdens een uitdagend spel. Ook de groepsleiding
staat deze dag aan het lokaal paraat om alle vragen te beantwoorden en jullie vincies uit te rusten van
een uniform!
Het voorlaatst weekend van september is het geen gewone vergadering maar vindt onze jaarlijkse
Vincie BBQ plaats op zaterdag 18 september. Vanaf 17u zijn de leden welkom om hun kampdansen te
oefenen en vanaf 18u verwelkomen we maar al te graag alle ouders, vrienden en familie om te komen
genieten van de Vincie gezelligheid en het lekkere eten! Meer info vind je op onze site www.vincies.be
bij “BBQ” en inschrijven kan via de volgende link https://sint-vincentius.stamhoofd.shop/barbecue21
tot 12 september. Voel je je als ouder geroepen om in de voormiddag reeds te komen helpen met
groentjes snijden kan je je altijd inschrijven via volgede link
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1GdzWJbj5i3_e0zcM8kum5LACCrpdtDq0ZlHeY8F6lhI/ed
it?usp=sharing&fbclid=IwAR2q_poi78g5mhcxZtxPCQ44ErBqFBEkArh1DvwPXXSiIxar_O0rJCHIcGU
.
Het laaste weekend van september zal er nog volop nagenoten worden van de BBQ tijdens een
gewone vergadering!

Noteer ook alvast, onder voorbehoud, zondag 10 oktober in jullie agenda voor een infomoment na de
vergadering.
Stevige linker,
Jullie groepsleiding
Anya – Emma – Marie – Fien – Flore

KAJOGI SEPTEMBER

Zondag 05/09
LOKAAL
Vandaag zetten we het
scoutsjaar in met onze
jaarlijkse overgang. Kom
om 14u00 naar het lokaal
om jullie nieuwe leiding
te ontmoeten.
SPANNEND!

Zondag 12/09
LOKAAL
Deze middag is het de
allereerste echte
vergadering van het
nieuwe jaar. Hebben
jullie er ook al zoveel zin
in? We zien jullie graag
van 14u30 tot 17u15 aan
het lokaal voor de
startdag.

Zaterdag 18/09
Tijd voor de VincieBBQ!!!! Neem jullie hele
familie en
kampdansbenen mee om
gezellig te BBQen aan het
lokaal. Meer informatie
over de inschrijving
vinden jullie terug in het
voorwoord.

Zondag 26/09
PUYTVOET
Als afsluiter van de
maand spreken we af op
Puytvoet. Zijn jullie klaar
voor een echte
vinciemiddag? Kom dan
van 14u30 tot 17u15
verkleed als je
lievelingsartiest.

September zit er alweer op, maar
niet getreurd oktober is al in zicht.
Tot volgende maand!
lieeefs, de jokalieding

