
Liefste Vincies en ouder(s) 
De maand september zit er alweer op. Razendsnel is het gegaan, de zalige start 

van een heerlijk scoutsjaar! Zowel de leden als de leiding genoten met volle 
teugen van de overgang. Op de startdag leerden leden en leiding elkaar beter 
kennen en mochten we nieuwe stoere Vinciemeisjes verwelkomen. Dat we een 
hele grote, gezellige Vinciefamilie zijn, werd nog maar eens bevestigd op onze 

jaarlijkse Vincie-BBQ. Onze jubileumeditie was een laaiend succes. De vlezekes, 
viskes en vegan burgers waren verrukkelijk, de drankjes waren fris, de 

kampdansen waren memorabel, de sfeer rond het kampvuur was gezellig en de 
dansvloer was getuige van de betere dansbenen. Wij kijken nu al uit naar de 

volgende editie. De BBQ is een evenement waar veel mensen aan meewerken. We 
willen graag onze leidingsploeg bedanken, de helpende handen, de cateringploeg, 
onze sponsors en een zeer speciale dankjewel aan onze vzw! Uiteraard ook alle 

ouders, grootouders, Vincies en sympathisanten om mee met ons te genieten van 
deze BBQ. Bedankt! We zetten het scoutsjaar vrolijk verder in de maand oktober. 
Het eerste weekend van oktober (zondag 6 oktober) is het géén vergadering. Dat 
weekend is de leiding op planningsweekend om een fenomenaal jaar in elkaar te 

steken. De week erna staat alle leiding weer paraat om er een lap op te geven. 
Aansluitend na de vergadering is het zondag 13 oktober voor de ouders van de 
kapoenen tot en met de jonggidsen INFO-MOMENT in het lokaal. Vrijdag 18 

oktober mogen alle Vincies hun favoriete uniform voor één keer aandoen naar 
school! We tonen op Dag van de Jeugdbeweging dat we één groot Vincieteam 

zijn. ’s Ochtends kan er genoten worden van een koffiekoek en chocomelk op de 
Grote Markt en is er, naar jaarlijkse gewoonte, een mini fuif-moment om de dag 

in feeststemming te starten. Na school zijn er ook tal van activiteiten op de Grote
Markt, optredens en lekkere pannenkoeken! Wees die dag helemaal Scoutmoedig 
in jouw bordeaux-groene outfit! Zondag 20 oktober is het gewone vergadering. 

Kijk zeker ook goed uit naar de eerste weekends! Weekenduitnodigingen volgen 
via jullie eigen leiding. 

Veel scoutsplezier in oktober! 
Stevige linker 

Fien - Anya - Emma 

KAJOGI 

OKTOBER 



Liefste kapoenen, 
 

Het is al oktober, wat gaat 
het jaar snel! 

 
Hebben jullie weer zin in 

een maand vol leuke 
spelletjes, vincie- 

vriendinnetjes en plezier? 
 

Kijk dan zeker hieronder 
zodat jullie geen enkele 

vergadering missen!  



 
Vandaag is het geen vergadering want

jullie leiding is op
PLANNINGSWEEKEND. 

  
Jullie zullen ons dus één weekendje

moeten missen... JAMMER!  
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Deze namiddag spreken we nog eens
af aan het lokaal van 14:30 tot 17:15. 

 
Na de vergadering zijn de ouders

welkom op onze infoavond waar alle
informatie van de huisbezoeken nog

eens wordt herhaald. Het is niet
verplicht om te komen, maar iedereen

is zeker welkom! 
  

JOEPIE! 
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PARKDAG VANDAAG!  
 

Wie is er klaar om de mooie
herfstkleuren in het park te

bewonderen?  
 

We verzamelen om 14:30 aan het
Reynaertstandbeeld in het park

van Sint-Niklaas. Om 17:15 mogen
jullie ouders jullie terug op deze

plek komen halen!   
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ONS ALLEREERSTE 
KAPOENENWEEKEND!!!  

  
Spannend, zin in!  

Weekenduitnodiging volgt nog. 
 

25 OKTOBER 

-  

27 OKTOBER 

TOT IN NOVEMBER!  

KUSJES, JULLIE 4 KAPOENENLEIDING.

 LINDE         FLORE    

MARIE          EMMA


