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Dag Vincies, ouders & sympathisanten 
Het scoutsjaar lijkt nog maar net gestart en toch staat de maand november al voor de deur. De dagen worden al wat korter,
kouder en grijzer, maar we gaan er bij de Vincies alles aan doen om er niet te veel van te merken.  Elke zondag geeft jullie
leiding er een lap op en proberen ze een plezierige vergadering in elkaar te steken, dus doe een extra trui en sjaal aan en
kom jullie opwarmen door te ravotten op de scouts! Sommige takken hebben al een fantastisch eerste weekendje achter de
rug en andere wachten in spanning af wat hun leiding allemaal in petto heeft. Kijk goed in jullie kajogi en op jullie
weekenduitnodiging wanneer jullie op welke plaats verwacht worden. Om deze maand nog iets op te fleuren, versieren de
Vincies uw huis met hun azalea’s. Het weekend van 16 & 17 november gaat onze jaarlijkse BLOEMEKESVERKOOP door. Met
deze geldactie spekken we onze groepskas om zo ons lokaal te kunnen onderhouden en spel- en kampmateriaal te kunnen
aankopen. Wij danken jullie alvast voor jullie steun & verwachten onze Vincieleden in grote aantallen, met warme kleren en
met hun beste verkoopskills. Sommige leden verkopen op zaterdag, anderen op zondag. Kijk goed in jullie kajogi wanneer
jullie de beste verkooptrucs uit de kast moeten halen. We hebben dit jaar ook een voorverkoop. Hieronder volgt de
praktische informatie. Hé wow, voor de Vincie die de meeste bloemen in voorverkoop verkoopt, volgt een mooie prijs! 
In voorverkoop kan er aan €4 een azalea worden gekocht. Na de voorverkoop (tijdens het weekend zelf) worden er enkel
azalea's verkocht aan €5 per stuk. Via dit formulier (https://forms.gle/XzXNtS1gqniqK2nf6) kunnen azalea's in voorverkoop
worden gekocht. De voorverkoop wordt op vrijdag 16 november om middernacht afgesloten.  De betalingen van de
voorverkoop verlopen cash wanneer u uw bestelling komt afhalen. Bloemen kunnen worden afgehaald op zaterdag en
zondag vanaf 10u00 in het Vincielokaal. Het aantal bloemen wordt voor u opzijgezet, maar wilt u graag de kleuren kiezen,
dan komt u best zo vroeg mogelijk. Tot dan!  
 Het weekend erna (zondag 24 november) volgt een groots groepsspel met alle Vincies! We spelen een hele middag allemaal
samen. Iedereen wordt verwacht op de gewone uren op Puitvoet. We geven nog een datum mee om alvast in uw agenda te
noteren: zaterdag 14 december gaat onze wintermarkt door. Het belooft ook dit jaar weer gezellig te worden & we doneren
de opbrengst opnieuw aan een goed doel!  
 
Stevige linker van de groepsleiding
Anya, Fien & Emma



Zondag 03/11
MARKT

Deze week zien we jullie graag
terug op de markt. We spreken af

aan het Sinterklaasbeeld van
14u30 tot 17u15. 

Zondag 10/11
PUYTVOET

We zien elkaar op de gewone
scoutsuren terug op Puytvoet.

Vergeet zeker geen centje mee te
nemen voor de break!



Zondag 17/11
BLOEMEKESVERKOOP

Tijd om jullie beste verkoopskills
boven te halen. Vandaag verkopen
we weer onze befaamde azalea's,
daarom verwachten we jullie van

9u30 tot 18u aan het lokaal. 

NIET VERGETEN:
plaats een bak stevig op je fiets om

bloemen te vervoeren, kom in perfect
uniform (aangepast aan het weer), breng

een lunchpakket mee

Zondag 24/11
PUYTVOET

Vandaag spelen alle vincies samen
één groot spel op de gewone uren

op Puytvoet. Maak jullie klaar
voor een middag vol
vinciegroepsgevoel!



Zaterdag 30/11
LOKAAL

De examens komen steeds
dichterbij, daarom starten we deze
week met de avondvergaderingen.
We hopen jullie massaal te mogen
verwelkomen aan het lokaal van

20u tot 22u!

Dit was het dan voor november,
tot in december!

KUSJES
Lieselotte, Marie, Lotte en Lotte


