
 

Liefste Vincies en ouders,  
 
De maand januari is weer voorbij gevlogen! Dat wil zeggen dat ook 2022 met een 
scoutsknal gestart is. Nu de leiding hun examens achter de rug zijn laten we in februari 
de avondvergaderingen achter ons en kunnen we weer op onze gewoonlijke zondag 
ravotten. Blijf je net zoals vorige maand nog steeds warm aankleden want zelfs op 
zonnige zondagmiddagen in februari is het nog koud!  
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.  
 
Het laatste weekend is het een gewone vergadering voor de kabouters, joka’s, 
jonggidsen en gidsen. Dit jaar gaat duoweekend niet door. Niet getreurd, jullie 
enthousiaste leiding zal jullie zondag opfleuren met een vergadering! Zondag 27 
februari is het kapoenendag. Meer info volgt via de kapoenenleiding.  
 
Het wordt de kortste maand van het jaar, maar wel één waar met samen een ferme lap 
op gaan geven!  
 
Hou zeker ook al zaterdag 19 maart vrij, onze jaarlijkse Kaas & Wijn zal dan plaatsvinden 
(onder voorbehoud). 
Een stevige linker,  
De groepsleiding  
Anya – Emma – Marie – Fien - Flore 





 
PARKVERGADERING

 
Jaja, vandaag spreken we nog eens af in het stadspark van Sint-Niklaas 
 want dat is zeer lang geleden! We spreken af aan het Reynaertbeeld op

de gewone uren (14u30-17u15). 
 

Kom massaal! 
 
 
 
 

JOEPIE, nog een vergadering! 
 

Deze vergadering wordt er eentje om u tegen te zeggen. 
Wie heeft er zin  in? Wij zeker en vast!  

  Waar: Lokaal 
  Wanneer: Gewone uren



YES, het is weer zondag en dat betekent: VINCIEPRET
 

Wie wil dat nu missen? De leiding alleszins niet en wij hopen de
kabouters ook niet. :)))) 

 
Waar: Puytvoet  
Wanneer: Gewone uren
Meenemen: 1 euro voor een drankje 

 

Liefste kabouters, 
 

Vandaag is het alweer de laatste vergadering van deze maand, WEEN.
Maar niet getreurd... De volgende maanden zijn er ook nog! 

 
Wie mogen we verwachten vandaag? 

 
Vandaag spreken we af aan het lokaal op de gewone uren voor alweer

een topspel. 
We zien jullie aan het materiaalkot!  

 
 



Dit was het voor februari. Tot volgende maand! 
 

Veel liefs, 
Nina - Kato - Fien - Anso - Rosa -Marie  

xxx


