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Beste Vincies & ouders
 

Maart, een maand met hier en daar een speciale activiteit. 
We beginnen met een knaller van formaat: onze Kaas & Wijnavond op

zaterdag 14 maart. 
U bent van harte welkom op deze gezellige avond met heerlijke kazen en

wijnen, lekkere fricandon of een veganistisch menu? Alle informatie is
terug te vinden in het voorwoord van februari of op onze site, inschrijven

kan via deze link https://forms.gle/fZv6cDHLFsBdAL5r8 . 
 

Van 28 februari tot 1 maart gaan de kapoenen op hun tweede weekend.
29 februari is het de grote verkoopactie van de gidsen, ten voordele van

het buitenlands kamp. Op zondag 1 maart en zondag 8 maart zijn het
gewone vergaderingen voor alle takken. Jullie leiding staat weer klaar vol

enthousiasme en met de leukste spellen. 
Joepie! Ook komen er voor de andere takken weer wat weekendjes aan,

dus hou dat zeker goed in het oog. 
 

Zaterdag 21 maart is het Districtsdag. In Sint-Niklaas zijn er welgeteld 13
verschillende scoutsgroepen en op Districtsdag bundelen we onze

krachten om te laten zien hoe leuk het is om een scout te zijn. 
Deze fantastische dag start op Puytvoet met een massapicknick, daarna
spelen we per leeftijdstak een tof spel. Als we zijn uitgespeeld, stappen we

met z’n allen in stoet naar de Grote Markt waar we deze dag afsluiten.
Meer info vinden jullie in de kajogi. We moedigen aan om met de fiets

naar Puytvoet te komen of te kiezen om te carpoolen met andere leden. 
Lees altijd goed in jullie kajogi waar jullie worden verwacht. 

Stevige linker van jullie groepsleiding
Anya, Fien en Emma





Vandaag worden jullie
verwacht op de gewone uren
in het park (Reynaertsbeeld)

om nog eens goed te
ravotten en uwen beir uit te

laten!
Tot dan eeehxxx

 

Zondag 8 maart

 

Zaterdag 14 maart

Vanavond is het onze jaarlijkse 
kaas en wijnavond!

Jullie zijn welkom vanaf 18u in 
de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 

(Ingang spoorweglaan).
Inschrijven kan tot en met 8 maart  

via de link: 
https://forms.gle/fZv6cDHLFsBdAL5r8 

 
We verwachten jullie massaal!  

 



Deze zondag is het geen
vergadering:( 

Plof jullie maar lekker neer in
de zetel om na te genieten van

onze geweldige kaas en
wijnavond! 

Zondag 15 maart

DISTRICTSDAG vandaag!!
We verwachten jullie om 12u op Puytvoet
samen met alle andere scoutsen uit Sint-

Niklaas. Vergeet zeker geen lunchpakket mee
te brengen voor de massapicknick.

 Neem al jullie beste vincie vriendinnen mee
want we need vinciepower!!

Aan het einde van deze topdag (17u)
wandelen we met heel de groep in een stoet
richting de grote markt. Daar laten we jullie

weer over aan jullie ouders:)
We zien jullie daar vol enthousiasme!!

  

Zaterdag 21 maart



 

Ziezo, maart zit er ook al op!
Tot in April xxx

 
Veel knuffels,

 
jullie leiding.

 
 
 

 

Storm Ciara zal niet over
ons heen lopen deze keer,

DE MARKT it is!!
We spreken af aan het

sinterklaasbeeld om 14:30u.
Groetjes en tot dan!

Zondag 29 maart


