Dag Vincies, ouders en sympathisanten
Het scoutsjaar lijkt nog maar net gestart en toch staat de maand november al voor de deur.
De dagen worden al wat korter, kouder en grijzer, maar bij de Vincies gaan we er alles aan
doen om er niet te veel van te merken! Ook in november blijft de leiding er elke zondag een
lap op geven en steken ze plezierige vergadering in elkaar, zodat jullie zich door het
ravotten warm kunnen houden in deze herfstige maand. Vergeet dus zeker jullie regenjas,
extra trui en sjaal niet. Voor alle takken is de herfst direct ingezet met een knal: het eerste
scoutsweekend van het jaar! De leiding heeft alles bovengehaald om de leden een
onvergetelijke tijd te laten beleven en ook op culinair vlak zullen de foeriers weer gezorgd
hebben voor tongstrelende maaltijden om de hongerige vincie-magen te vullen. November
start met twee vertrouwde zondagvergadering op zondag 7 & 14 november.
Om deze maand nog meer op te fleuren zullen ook dit jaar bloemetjes verkocht worden.
Tijdens het weekend van 20 & 21 november gaat onze jaarlijkse BLOEMEKESVERKOOP
door. Met deze geldactie spekken we onze groepskas om zo ons lokaal te blijven
onderhouden en spel- en kampmateriaal te kunnen aankopen. Dit jaar kunnen we weer
van deur tot deur gaan en verkopen we ook weer op onze gebruikelijke plaatsen! We
smijten het echter wel over een andere boeg en zullen dit jaar onze vertrouwde Azalea’s
inruilen voor prachtige POTROZEN. De Potrozen kosten 5 euro per stuk, maar het genot
van deze prachtige bloem is natuurlijk onbetaalbaar. Ook is het mogelijk bloementjes in
voorverkoop aan 4 euro te bestellen via volgende link: https://sintvincentius.stamhoofd.shop/bloemekesverkoop21. En om in goede oude gewoontes te
hervallen, belonen we ook dit jaar weer de Vincie die het meeste bloemen in voorverkoop
heeft verkocht! Als je bloementjes in voorverkoop hebt besteld kan je die komen afhalen
aan ons lokaal op zaterdag 20 november tussen 10u tot 17u. De voorverkoop wordt
afgesloten op vrijdag 12 november om middernacht. De betaling verloopt via overschrijving.
Het aantal bloemen wordt voor u opzijgezet, wilt u echt de kleuren kiezen, dan komt u best
zo vroeg mogelijk. Wij danken jullie nu alvast voor jullie steun, tot dan!
November sluiten we af met een grote Viva Vincentia tijdens het GROEPSSPEL op zondag
28 november. Tijdens deze middag maken we Puytvoet onveilig met Vincies van alle
leeftijden.
Zie zo, november zal weer vooruit vliegen! Ook geven we jullie graag volgende datum al
mee om in uw agenda te noteren: zaterdag 11 december gaat onze wintermarkt door. Het
belooft ook dit jaar weer gezellig te worden en de opbrengst wordt gedoneerd aan een
goed doel!
Scouteske linker van de groepsleiding,
Anya, Emma, Marie, Fien en Flore

Zondag 7 november
Park
Joepie, vandaag spreken we af in het park
van 14u30-17u15!

Zondag 14 november
Lokaal
We spreken af aan het lokaal om nog eens onze beir
uit te laten! Jullie worden verwacht van 14u30 tot
17u15

Zaterdag 20 november
Bloemetjesverkoop
Vandaag is het bloemetjesverkoop! We spreken af aan het
lokaal om 9u30 tot 17u15!
Meenemen: lunchpakket, bak op de fiets, warme kleren

Zondag 28 november
Puytvoet
We spreken af op puytvoet voor een groepsspel met
alle takken van 14u30-17u15! Be there!!!

Dit was het al weer voor de maand November
Dikke knuffels
Emmelie - Lotte - Emma - Marie - Marie - Celine

