
Liefste Vincies en ouders,
De laatste maand van een geweldig scoutsjaar wordt ingezet. Een
maand waarin onze oudste leden en leiding examens maken en

waardoor het dus de hele maand avondvergaderingen zijn. Kijk goed
in jullie kajogi of jullie op vrijdagavond of zaterdagavond worden

verwacht. Geniet nog met volle teugen van die laatste maar zeker
fantastische vergaderingen!

Tijdens de zomermaanden zijn het geen vergaderingen op
zondag.Jullie leiding bereidt het coolste, vetste, mooiste, meest

memorabele
kamp voor.Dus zoek jullie kampmateriaal alvast bij elkaar en begin

maar al te dromen van dat superleuke Vinciekamp!
Het einde van een scoutsjaar is ook een mooi moment om onze

voltallige leidingsploeg te bedanken om er alweer een topjaar van te
maken!

MERCI om er elke zondag een lap op te geven, om de handen uit de
mouwen te steken op onze evenementen en voor jullie eeuwige

enthousiasme! Voor sommige leidsters eindigt dit jaar hun
scoutscarrière bij de Vincies. We willen hen bedanken voor het

jarenlange engagement, de goesting om er elke zondag een zalige
middag voor de leden van te maken, de inzet, het plezier en de

vriendschap!
Een hele dikke merci en we onthouden: eens een Vincie, altijd een

Vincie!
Een stevige linker, en een fijne zomer gewenst!

De Vincie Groepsleiding
Anya - Emma - Marie - Fien - Flore

 



KAJOGI     JUNI

Vrijdag 3 juni

Vergadering van 19u tot 21u! 
Jullie worden masaal

verwacht op het lokaal voor
een kei leuke vergadering!!

Vrijdag 24 juni

Helaas is dit onze laatste

vergadering van dit scoutsjaar... 

:(  :(   :(   

Wij hopen dat jullie allemaal

genoten hebben van al de

vergadering doorheen het jaar,

wij allesinds wel!

Voor deze allerlaatste vergadering

spreken we nog eens af op ons

geliefde lokaal. Dit van 19u-21u

Wij hopen dat jullie masaal

aanwezig zullen zijn! 

Tot dannnn!!! 

 

Wij tellen al af naar ons kamp

om elkaar terug te zien!!! ;) 

Jullie worden op puytvoet verwacht
van 19-21u! Wij zorgen voor een leuke
vergadering! We spreken af aan het
begin van de wegel ;)

Vrijdag 17 juni

Veeeel liefs, 
Marie, Kato, Nina, Rosa, Fien en Anso 

Vandaag zien we elkaar voor een

spetterende vergadering in het

park. We meeten elkaar aan het

Reynaertbeeld om 19u. Om 21u

mogen jullie ouders jullie terug

komen ophalen! 

Vrijdag 10 juni


