
Liefste Vincies, ouders en sympathisanten.

De tweede maand van het (niet meer zo nieuwe)
scoutsjaar zit er intussen op. In oktober

werden de zondagnamiddagen opnieuw goed
gevuld met fantastische spelen en veel

plezier maken. Het allereerste weekendje van
het jaar mogen we natuurlijk ook niet

vergeten. Samen maakten de leden, de leiding
en de foeriers er een onvergetelijk samenzijn

van! 

Nu staat november voor de deur. De frissere
herfstdagen komen piepen dus zal onze

voltallige leidingsploeg klaarstaan om er
een flinke lap op te geven deze maand. De
eerste twee vergaderingen van november

zullen vertrouwde zondagvergaderingen zijn
op 6 en 13 november. Al onze Vincies kunnen

dan de herfstvakantie in stijl afsluiten door
nog een laatste keer volledig uit de bol te

gaan voor school terug begint. 
November zal nog meer kleur krijgen door

onze enige echte BLOEMETJESVERKOOP. Dit jaar
verkopen we weer onze alom bekende Azalea's
tijdens het weekend van 19 en 20 november.

Met deze geldactie boosten we onze
groepskas om zo ons lokaal te blijven

onderhouden en spel- en kampmateriaal te
kunnen aankopen. We zullen weer van deur
tot deur en op onze gebruikelijke plaatsen

verkopen!
De Azalea's zullen dit jaar 6 euro kosten.

Zoals altijd is er natuurlijk ook de
mogelijkheid om bloemen in voorverkoop te
kopen voor 5 euro (de link om te bestellen

volgt nog!). Ook dit jaar valt er een beloning
te verdienen voor de Vincie die het meeste

bloemetjes in voorverkoop verkoopt! 

De maand november sluiten we af met nog
maar eens een fenomenale activiteit. We

trekken met alle takken naar Puytvoet voor
een fameus groepsspel op 27 november!! Zet

deze datum zeker in jullie agenda, het
belooft een knaller te worden!

Stevige linker van de groepsleiding
Marie – Nina – Elisabeth – Eefje 

Voorwoord



Dit was het voor de maand
november!  Geniet nog van de
laatste zondagvergaderingen
van het jaar 2022 want vanaf

december beginnen de
avondvergaderingen! 

Groetjes, de gidsenleiding!  

14u30-17u15 @Puytvoet 
Kom de gidsentak

vertegenwoordigen op ons
jaarlijkse groepsspel. Vandaag

spelen we met alle vincies samen
1 groot spel!

 

 FIETS met daaraan een stevig
vastgemaakte bak (om bloemen
mee te vervoeren)  
FLUOVEST  
lunchpakket

!Opgelet: Dit is een ZATERDAG!
10u - 18u @lokaal 
Meebrengen: 

14u30-17u15 @Markt 
We verwachten jullie allemaal aan het
welgekende Sinterklaas beeld voor een
super cool mega ingenieus stadsspel!  

 

14u30-17u15 @Lokaal
Vandaag zijn jullie allen welkom voor een
leuke namiddag aan het lokaal, maar dit

met een twist... 

zo 27/11: groepsspel

zo 06/11 

zo 13/11

za 19/11: bloemetjesverkoop 

Kajogi gidsen 
-november '22-  

 

einde...


