
 

Liefste Vincies, ouders en sympathisanten.    
 
Maart is voorbij wat wil zeggen dat de lente is begonnen en we 
weer kunnen terugblikken op een geslaagde scoutsmaand. Niet alleen 
voorzag de leiding wekelijks leuke spelletjes, ook onze 
bloemetjesverkoop vond plaats. Nogmaals bedankt aan iedereen die 
bloemetjes heeft gekocht en hun netwerk heeft gebruikt om de 
verkoopslink te delen! We hopen dat de paasbloementjes jullie ook 
in april nog van fleurig gezelschap kunnen voorzien!    
 
Niet alleen de bloementjes zullen jullie levens opfleuren, ook de 
wekelijkse scoutsafspraken zullen ook in april weer doorgaan. De 
leiding heeft weer veel in petto!  
 
Enkele (coronaproof) speciallekes staan deze maand op de kalender!
  Het eerste weekend van april zal er op zondag (4 april) geen 
vergadering plaatsvinden. Kijk dus goed in de kajogi of je 
zaterdag (3 april) vergadering hebt of niet. Tijdens het weekend 
van 10 en 11 april kan iedereen zich komen uitleven op de gewone 
zaterdag- of zondagvergadering. De leiding verdient ook in de 
paasvakantie even wat rust om te bekomen, en te studeren, daarom 
is er tijdens het weekend van 17 en 18 april GEEN vergadering. 
Niet getreurd, het weekend daarna maken we het dubbel en dik goed 
want dan zullen de jongste takken (kapoenen en kabouters) voor één 
zondag genieten van nieuwe leiding, enkele Jinners van district 
Klaas, die een super graaf spel hebben voorzien. Voor de oudste 
takken (Joka’s, Jonggidsen en Gidsen) vindt er dat weekend een 
techniekendag plaats om de sjor- en tenten-skills nog eens boven 
te halen!  
 
Geniet van het lenteweer!  
 
Scouteske linker,  
de groepsleiding 
Anya - Emma - Fien - Flore 
 



vergeet jullie niet op
tijd in te schrijven!

Breng zeker een
mondmasker mee &

APRIL

vergadering aan de Clementwijk
breng iets mee op WIELTJES!
(step, rollerblades, skateboard,..)
14u30-17u15

3 APRIL

we gaan op DAGUITSTAP!
info volgt nog maar hou deze
dag zeker vrij

10  APR IL

geen vergadering 
de leiding gaat op (coronaprove)
ontspanningsdag

17  APRIL

Kato, Celine, Marie,
Lotte & Luna
 XXXXX

DIKKE

KUSSEN

TECHNIEKENWEEKEND!
info volgt zeker nog

24-25 APRIL


