
 

Beste Vincies & ouders, 
 
Het is weeral maart de maand van de lente maar vooral een maand vol speciale 
activiteiten!  
 
De maand start met een niet zo gewone zondagsvergadering op 6 maart. Deze 
zondag is het leidingswissel, dan krijg je voor één keer leiding van een andere 
leidingsploeg! Mega leuk.   
 
Het weekend daarop is het vergadering op zaterdag. Het is ook niet zomaar een 
vergadering maar wel DISTRICTSDAG! . In Sint-Niklaas zijn we met verschillende 
scoutsgroepen en op 
Districtsdag bundelen we onze krachten om te laten zien hoe leuk het is om een 
scoutsmeisje of –jongen te zijn. Deze fantastische dag start op Puytvoet meteen 
massapicknick, daarna spelen we per leeftijdstak een tof spel. Als we zijn 
uitgespeeld, stappen we met z’n allen in stoet naar de Grote Markt waar we deze dag 
afsluiten. De uitnodiging volgt via mail. We moedigen aan om met de fiets naar 
Puytvoet te komen of te kiezen om te carpoolen met andere leden. 
 
Ook het weekend daarop is het tijd voor een knaller van formaat namelijk onze KAAS 
& WIJN op zaterdag 19 maart! U bent van harte welkom op deze gezellige avond met 
heerlijke kazen en wijnen, lekkere fricandon of geniet u van een veganistisch menu? 
Alle informatie is terug te vinden via deze link https://shop.stamhoofd.be/kaas-wijn-
2022/. Let op de inschrijvingen sluiten 13 maart om middernacht! 
 
Het laatste weekend van maart sluiten we af met een vertrouwde 
zondagsvergadering op zondag 27 maart. Jullie leiding bokst voor jullie de leukste 
spellen in elkaar en jullie kunnen jullie beir nog eens uitlaten. 
 
Lees altijd goed jullie kajogi waar jullie worden verwacht. 
 
Stevige linker van jullie groepsleiding, 
Anya – Emma – Marie – Fien - Flore 
 

https://shop.stamhoofd.be/kaas-wijn-2022/
https://shop.stamhoofd.be/kaas-wijn-2022/


Z O N D A G  6  M A A R T

Vandaag zullen de kabouters iets andere
gezichten te zien krijgen want deze week is
het leidingswissel, joepieee!
Jullie dochters verzamelen zich aan de golfjes
in de Clementwijk, naast de Mechelen-
Terneuzen fietswegel van 14u30-17u15. 

Adres met de fiets: Ter hoogte van het
Vredespad 9100, Sint-Niklaas 

Adres met de auto: Louis Francklaan, 9100
Sint-Niklaas volgen tot het einde 

Z A T E R D A G  1 2  M A A R T

Let op!!! Deze week is het een specialleke.
ZATERDAG 12/03 is het DISTRICTSDAG.
Vandaag laten we zien hoe graaf district Klaas is
& spelen we samen een groot spel met
verschillende scoutsen, plezier alom dus! 
En dit allemaal van 12u-17u.
Verdere info komt nog in verband met de
locatie. 

Ps. WARME KLEREN, LUNCH & koekje,
DRINKBUS, REGENJAS, PERFECT UNIFORM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MAART



Z A T E R D A G  1 9  M A A R T

Vanaf 18u bent u welkom in de OLVP te Sint-Niklaas
(Spoorweglaan). Wat dacht u van een lekkere
kaasmenu met heerlijke wijnen? Ook de liefhebbers
van fricandon met kriekjes zullen aan hun trekken
komen.

MENU & RESERVEREN VIA:
Link: https://shop.stamhoofd.be/kaas-wijn-2022/ 

Ps. COVID SAFE TICKET EN ID VERPLICHT
Ps. Surf naar onze facebookpagina als je het
evenement wil bekijken, te vinden in de Scouts Sint-
Vincentius groep

Z O N D A G  2 7  M A A R T

Deze week verloopt alles weer zoals 'normaal' en
verwelkomen wij jullie dochters graag aan het
LOKAAL op de normale uren.

MAART

V E E L  G R O E T J E S  E N
T O T  S N E L ! ! !

Kato - Fien - Anso - Marie - Rosa - Nina


