
 

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/


ZONDAG 6 MAART 

Deze zondag is het
leidingswissel!! Jullie gaan
dus geen leiding krijgen van
ons, maar van andere leuke
vincieleiding!! Wij kunnen
nog niet zeggen wie het
zullen zijn, maar hebben wel
al gehoord dat het super leuk
zal worden! 

KAJOGI MAART
Kapoenen

ZATERDAG 12 MAART

Dit weekend zien we elkaar op
zaterdag en dat is niet zomaar!
Elk jaar spreken alle scoutsen
van Sint-Niklaas 1x samen af
voor Districtsdag. We spelen
dan allemaal samen een spel
op Puytvoet en wandelen
daarna van Puytvoet naar de
markt. Concrete informatie
volgt nog via mail! 

14u30-17u15 @lokaal

12u-17u, locatie volgt nog! 



ZATERDAG 19 MAART

Dit weekend is er geen gewone
vergadering :(, maar we nodigen
jullie wel graag uit voor onze
suuuperleuke kaas&wijn!! Jullie
zijn allemaal welkom vanaf 18u in
de OLVP(ingang
Spoorweglaan)Inschrijven kan via
volgende link:
https://shop.stamhoofd.be/kaas-
wijn-2022/
Ps. Voor de kapoenen die niet
graag kaas eten, is er ook
fricandon met kriekjes ! 

ZONDAG 27 MAART

Nog een leuke normale
vergadering om de maand
mee af te sluiten! Tot dan

Ziezo dit was het weer
voor de maand maart!
We zien jullie weer terug
in april! 
HEEL VEEL GROETJES
De kapoenenleiding

18u-... @OLVP

14u30-17u15 @lokaal


