
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



ZATERDAG 25/6

VRIJDAG 3/6
Voor de eerste

vergadering van deze
maand spreken we af

aan de Ster (kant van de
Brokkelinck) van 
18:00-20:00!

ZATERDAG 11/6

VRIJDAG 17/6

Heel veel knuffels,
Eefje, Lynn, Betty, Silke, Lisa, Lieselotte en Marie 

Zet allemaal een
uitroepteken in jullie
agenda bij vandaag,
want het is PRETDAG!

Hou de mail in de gaten
voor extra informatie!

 

We zien jullie graag
verschijnen op Puytvoet
van 18:00-20:00. Breng
jullie goed humeur en
beste verover-skills mee!

Vandaag spreken we af
aan het lokaal van
18:00-20:00. Breng

allemaal een dessertje
mee en kom verkleed in

jullie chicste outfit!

ZATERDAG 25/6


