
December

 

Dag Vincies & ouders
De laatste maand van 2018 is aangebroken.
Niet getreurd, het belooft een maand vol
warmte, gezell igheid, plezier en samenzijn te
worden. Hij  komt, hi j  komt…! Bi j  de Vincies zal
Sinterklaas langskomen in het weekend van 1
december. Hij  brengt zi jn pieten mee en een
zak vol lekkers.  Hopeli jk leest hi j  in zi jn boek
enkel over brave Vincies en kri jgt iedereen
snoepgoed! Wanneer Sinterklaas terug naar
Spanje is vertrokken, is het t i jd voor nog meer
winterse gezell igheid. Zoals elk jaar
organiseren de Vincies samen met de VZW
een Wintermarkt.  Al le ouders en Vincies zi jn
hier welkom. Elke tak knutselt op voorhand
leuke spulletjes die dan worden verkocht.
Uiteraard zi jn er ook heerl i jke 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
gezell ige 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 zi jn
het voor de gidsen elke week
avondvergaderingen omwil le van de examens.
We wil len al le 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 jul l ie fijne feestdagen vol
amusement, warmte, l iefde en vriendschap.
Alvast een schitterend en hartverwarmend
2020! ! !  
Een stevige l inker (én 3 dikke kussen voor
Nieuwjaar) van jul l ie groepsleiding

Anya, Fien en Emma



Zondag 1/12

Vandaag kri jgen we hoog
bezoek van 

Sinterklaas en zi jn pieten!
Kom op de normale uren

(14:30-17:15) naar het 
lokaal en onthoud: 

wie zoet is kri jgt lekkers!



Zondag 8/12

Joepie knutselnamiddag! 
Samen gaan we mooie

knutselwerkjes maken voor
op de kerstmarkt.

Wat we gaan knutselen,
kunnen we nog niet

verklappen, maar het wordt
heel leuk.

Jull ie worden verwacht op
de normale uren

(14:30-17:15) aan ons
gezell ig lokaal .



Zaterdag 15/12

Vanavond is het
Kertsmarkt!  Jul l ie zi jn van
harte welkom van 19:00-

21:00 aan het lokaal .  Waar
je onze mooie

knutselwerkjes kan tonen
aan je ouders en een

gezell ige babbel doen aan
het kampvuur. 



Zondag 22/12

 
De laatste vergadering voor
de Kerstvakantie.  Eindel i jk

nog eens een gewone
vergadering aan het Park

van 14:30 tot 17:15.  Het
wordt vast en zeker f i jn!



Zondag 29/12

 

Deze week jammer genoeg
geen vergadering! Gelukkig

zi jn we er volgende week
weer.



Zaterdag 4/01

Joehoe onze eerste
avondvergadering staat
voor de deur!  Kom van

18:30-20:30 naar het lokaal .



DIt was het voor december. 
Vele kusjes en knuffels 

Plopper de Plopper de plop!
 

Emma Flore

MarieLinde


