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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



vrijdag 3 junivrijdag 3 junivrijdag 3 juni

vrijdag 10 junivrijdag 10 junivrijdag 10 juni

vrijdag 17 junivrijdag 17 junivrijdag 17 juni

zaterdag 25 junizaterdag 25 junizaterdag 25 juni

wieltjesvergadering 
@ markt

zwemvergadering 
@ zwembad Beveren

pretdag @ Puyenbroeck filmvergadering @ lokaal

Vandaag spreken we van half 8 tot half 10
af op de markt. Vergeet zeker jullie

leukste/coolste/snelste wieltjes niet! Tot
dan!! 

We verwachten jullie om 19u aan het
zwembad van Beveren. Om 21u mogen
jullie jullie dochter komen ophalen. Laat

zeker voor 13 juni weten of je mee gaat +
schrijf €6,20 over naar BE55 7370 4792

7844, zodat wij op tijd kunnen reserveren. 

Afspraak van half 8 tot half 10 op het
lokaal. Jullie mogen per 1, 2 of 3 een

dessertje voorzien om te delen. Gezellig
ontspannen, tot dan!

De langverwachte pretdag gaat eindelijk
weer door, joepie!! Houd deze datum

alvast vrij, verdere info volgt snel.


