
D E C E M B E R  



V O O R W O O R D

Dag Vincies & oudersDe laatste maand van 2019 is aangebroken. Niet getreurd, het belooft
een maand vol warmte, gezelligheid, plezier en samenzijn te worden. Hij komt, hij komt…!
Bij de Vincies zal Sinterklaas langskomen in het weekend van 1 december. Hij brengt zijn
pieten mee en een zak vol lekkers. Hopelijk leest hij in zijn boek enkel over brave Vincies
en krijgt iedereen snoepgoed! Wanneer Sinterklaas terug naar Spanje is vertrokken, is het
tijd voor nog meer winterse gezelligheid. Zoals elk jaar organiseren de Vincies samen met
de VZW een Wintermarkt. Alle ouders en Vincies zijn hier welkom. Elke tak knutselt op
voorhand leuke spulletjes die dan worden verkocht. Uiteraard zijn er ook heerlijke
versnaperingen en drankjes. Deze Wintermarkt gaat door op zaterdag 14 december van
19u tot 21u aan ons Vincielokaal. Het geld dat we inzamelen op deze avond schenken we
ook dit jaar weg aan het goede doel via Music For Life. Zo kan u naast de gezellige
babbels rond ons kampvuur en het lekkers dat u kan eten en drinken op onze
Wintermarkt, ook het goede doel steunen! Iedereen van harte welkom! In december zijn
het voor de gidsen elke week avondvergaderingen omwille van de examens. We willen alle
studerende Vincies heel veel goede moed wensen! Voor de andere takken starten de
avondvergaderingen na de Wintermarkt. Het weekend van 28 en 29 december is het géén
vergadering. Om af te sluiten wensen we jullie fijne feestdagen vol amusement, warmte,
liefde en vriendschap. 
 

Alvast een schitterend en hartverwarmend 2020!!! 
Een stevige linker (én 3 dikke kussen voor Nieuwjaar) van jullie groepsleiding 

Anya, Fien en Emma



1  DECEMBER
Lokaal 14u30-17u15

Zondag verwachten we
hoogstaand bezoek aan het
Vincielokaal! Zijn jullie even
benieuwd als ons? Tot dan!

8 DECEMBER
lokaal 14u30-17u15

Joepie, de laatste
middagvergadering. En we gaan
knutselen!!! Allemaal voor onze
jaarlijkse wintermarkt. 



14  DECEMBER
lokaal  19u-21u 

Eindelijk is het zover. De meest
gezellige zaterdag van het jaar.
Kom met je ouders naar het lokaal
en geniet mee van de gezellige
sfeer op onze wintermarkt.



21  DECEMBER
Park 19u-21u

Joepie, de avondvergaderingen
gaan van start, we beginnen direct
met een knaller van formaat.
Haast je naar het reynaertbeeld
voor een vergadering die je niet
snel zal vergeten.

27-29 DECEMBER
Geen vergadering 

De leiding neemt even verlof om
alle familie te bezoeken met de
feestdagen. Hopelijk zien we jullie
volgend weekend terug helemaal
vol energie door al die feestdagen.  

3JANUARI
putvoet 19u-21u

We zijn er weer, buiten is het
vrieskoud maar dat mag ons niet
tegenhouden. We beloven dat als
julle vanavond huiswaarts keren,
jullie geen kou meer zullen hebben
van al dat ravotten.
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