
Liefste Vincies en ouders,
 

De maand januari is weer voorbij gevlogen! Dat wil zeggen dat ook
2023 met een scoutsknal gestart is. Nu de examens van de leiding

achter de rug zijn, laten we in februari de avondvergaderingen
achter ons en kunnen we weer op onze gewoonlijke zondag

ravotten.
 

Gedurende de eerste 3 zondagen van de maand staat de leiding
weer klaar met de gekste, leukste en coolste activiteiten! Kijk zeker

goed in de kajogi waar je verwacht wordt.
 

Tijdens het laatste weekend van februari (24-26 februari) gaan de
duoweekends door. Dit is een weekend waar je alle leden van je

eigen leeftijd van de andere scoutsgroepen in District Klaas beter
leert kennen. Deze weekends gaan door voor de eerstejaars joka’s,

tweedejaars jonggidsen en derdejaars gidsen. Meer info over dit
weekend volgt via jullie leiding. (Voor de andere leden van de
joka’s, jonggidsen en gidsen is het dit weekend helaas geen

vergadering.)
 

Zondag 26 februari is het kapoenendag. Meer info volgt via de
kapoenenleiding.

 
           Houd zeker ook al zaterdag 18 maart vrij, want dan zal onze

jaarlijkse Vincie Kaas & Wijn plaatsvinden! Meer info volgt.
 

Wij wensen jullie een fijne maand!
 

Scouteske linker,
De groepsleiding

Eefje - Elisabeth - Nina - Marie
 



Zondag 19-02

JONGGIDSEN
FEBRUARI

Zondag 05-02

Zondag 12-02

Voor de tweedejaars staat het Duoweekend voor de deur!
Een fantastische beleving die hopelijk veel nieuwe
vriendschappen oplevert. Dat wil je niet missen! De

tweedejaars worden vrijdagavond om 20u00 met hun fiets
verwacht aan de voorkant van het station. Controleer dus

zeker nog eens of je fietslichten werken, je banden niet plat
staan, ... Zondag komen we rond 13u terug aan op het
Stationsplein.  Een officiële uitnodiging met verdere

informatie vind je hieronder.       Let op! Voor de eerstejaars
is het dit weekend GEEN VERGADERING. 

Weekend 24-02 tot 26-02

Jullie mogen vandaag allemaal naar Puytvoet
komen van 14u-17u voor alweer een

onvergetelijke vergadering!
            Opgelet, dit is een halfuurtje vroeger

dan normaal!

JOEHOEEEE! De eerste namiddagvergadering
van 2023 staat voor de deur! Jullie zijn

allemaal welkom op de Grote Markt van
14u30-17u15. 

Afspraak aan het Sinterklaasbeeld!

Wij verwachten jullie vandaag aan het
lokaal van 14u30-17u15 om eens goed

jullie beir uit te laten. Kom verkleed als
diva!



Dit jaar trekken we op
safariweekend! We

verzamelen vrijdag 24/2 om
20u op het staionsplein

(voorkant station). Vergeet
je FIETS niet!!! De

weekendprijs bedraagt €30,
cash of via overschrijving

*te betalen aan jullie eigen
leiding. We zullen zondag

tegen 12u terug op het
stationsplein zijn.

Duoweekend 
Jonggivers/jongverkenners 

24-26/2

Safari

De vincies mogen overschrijven naar het
rekeningnummer BE 33 7370 4792 8046.

Gelieve de naam van de jonggids te
vermelden in de beschrijving.

*

*



Benodigdheden:

Slaapzak + matje
Toiletgrief

Gamel/eetgerief
Keukenhanddoek

Kledij dat vuil mag worden 
Verkleedkledij = safari!!!

Uniform
Reservekledij + schoenen

Ondergoed 
Identiteitskaart

Zaklamp
Medicatie (aan de leiding geven)

FIETS
Medische fiche niet vergeten invullen!

TOT DAN!!!


