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VOORWOORD

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!



VOORWOORD -  VERVOLG

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



3 NOVEMBER
Vandaag gaan we voor de

verandering onze innerl i jke beir
niet loslaten maar ons innerl i jke

spook! Kom VERKLEED in thema
HALLOWEEN !

PUYTVOET
14:30-17:15

10 NOVEMBER
Het begint hier al te t ikken, het

einde van het jaar is in zicht. Na
vandaag nog maar 50 dagen van
2019. Gelukkig dat dat niet het

einde van het scoutsjaar betekent!
Dat moeten we vieren op de markt!

MARKT
14:30-17:15



17 NOVEMBER
Vandaag is het de 321ste dag van

het jaar! Het is dag van de sint
maar daar hebben we geen t i jd voor

vandaag. Er moeten bloemen
worden verkocht! Vandaag is het
BLOEMETJESVERKOOP !  Extra

info zal nog volgen via mail.

LOKAAL
14:30-17:15

22-24
NOVEMBER
JOEPIE! We gaan op WEEKEND !

De uitnodiging staat op de
volgende pagina! Wij hebben er al

zin in!

VRIJDAG 19:00
TOT

ZONDAG 11 :00





1 DECEMBER
Vandaag is er hoog bezoek op het
vincielokaal! De SINT komt langs
met zi jn pieten! Enkel de brave

kindjes mogen komen (gelukkig zi jn
jul l ie dat al lemaal 😉)

LOKAAL
14:30-17:15

VELE
KNUFFELS

Celine - Fien - Kato - Lynn - Marie
- XXX -

DIT WAS HET VOOR DE MAAND
NOVEMBER


