
 

 

 

Voorwoord December 
 

 
Beste ouders,  
 
Eerst en vooral willen wij graag de leden bedanken voor hun fantastische inzet van op de 
groepsverkoop, het was een groot succes. 
De laatste maand van het jaar is al aangebroken, het scoutsjaar zit dus bijna al op de helft. Maar niet 
getreurd want December wordt ook wel de feestmaand genoemd. Ook met de scouts gaan we er 
deze maand een dikke lap op geven. Vanwege de examens voor de jv’s en g’s zullen er in begin van 
December al avondvergaderingen worden gegeven. De kapoenen en welpen kunnen nog een maand 
ravotten op het gewone uur op Puytvoet maar op de laatste vergadering van December zullen zij ook 
avondvergaderingen krijgen wegens examens van de leiding. In December komt natuurlijk ook 
Sinterklaas langs bij de leden van Sint-Tarsicius.  
 
Agenda: 
-Op 2december starten avondvergaderingen voor jv’s (18u30-20u30) en de g’s (19u30-21u30) 
-Het weekend van 01/12-03/12 gaan de Welpen op kerstweekend 
-Hetzelfde weekend voor de kapoenen maar zij gaan maar van 02/12 tot 03/12 ravotten 
-30/12 starten de avondvergaderingen voor de welpjes en kapoentjes (18u30-21u30) 
 
De feestdagen komen dus ook in aanmerking en dan zal de drank weer rijkelijk vloeien. Heeft u nog 
niets aangekocht en zou je graag lekkere wijn bij je kerstdiner willen? Dan hebben de givers de 
ideale oplossing want zij hebben een wijn/cava actie georganiseerd voor hun buitenlands kamp. Meer 
info vind je op bladzijde 2.  
 
 
Hier een melige kerstwens van de groepsleiding: 
 
“Moge de vrede en vreugde die je met kerstmis voelt, je het hele jaar blijven vergezellen. Ik wens je 
het allerbeste voor het komende jaar. Vrolijk kerstfeest en een warm en liefdevol Nieuwjaar.” 
  
 
Alvast prettige feesten gewenst! 
 
Indien u vragen of problemen heeft, mag u altijd mailen naar: groepsleiding@sint- tarsicius.be .  
Stevige linker, 
De groepsleiding, 
 
Lore: 0472/03 66 28 
Piet VD: 0478/83 85 65 
Piet VDG: 0475/94 92 82 
Elise: 0475/43 57 90 
Mele: 0499/61 74 08  
  



 
Sint-Tarsicius Wijn- en Cavaverkoop 

 

Geachte Tarsi-sympathisanten, 

Ten voordele van ons buitenlands kamp naar Slovenië-Kroatië, organiseren de givers van 

Sint-Tarsicius naar 3-jaarlijkse gewoonte een wijn- en cavaverkoop. 

Via onderstaande link is het mogelijk een bestelling te plaatsen waarbij wij vragen het gewenste 

aantal flessen/kartonnen wijn of cava in te vullen alsook uw gegevens (naam + emailadres). De 

betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer: BE16 7370 2542 6874 (gelieve 

steeds naam en hoeveelheid flessen/kartonnen te vermelden). Na overschrijving van het 

gepaste bedrag ontvangt u een bevestigingsmail. 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWSlMrWd039a8UoTYtqtpKoWVnfjG17EiS 

H-pn2bmfHr7eDw/viewform 

De uiterste besteldatum is dinsdag 12 december. Voor het ophalen van de bestelling 

worden er 2 afhaalmomenten ingelast waarop de wijn en/of cava kan worden afgehaald in onze 

lokalen (Puytvoet). Bij vragen of problemen kan u ons steeds bereiken via givers@sint- 

tarsicius.be. 

Afhaalmomenten: Zaterdag 16 december (voor en na de vergadering) 

Zaterdag 23 december (17:30-21:30) 

Prijzen: 

 fles wijn (wit/rood) €10 

 fles cava €12 

 karton wijn (6 flessen) €55 
 karton cava (6 flessen) €65 

 
 

Witte Wijn Rode Wijn Cava 

Slent Farms, chenin –Sauvignon Blanc 

Heerlijke witte wijn 

uit Zuid-Afrika, met 

een verleidelijke, 

rijpe en gefruite 

neus. Aangenaam 

droog, in de mond 

een soepele aanzet, 

maar met een 

sappige afdronk. 

Goed fris serveren! 

Casa Santiago, Cabernet Sauvignon 

Robijnrode wijn, 

afkomstig uit Chili, 

met heldere rode 

nuances. 

Gekenmerkt door 

intense aroma’s van 

aardbei en 

framboos met een 

vleugje cacao. 

Aangename en 

levendige wijn met 

een stevige 

structuur. 

De Givers danken U 

Cava Eximius Brut, Macabeo - Chardonnay 

Enkel de beste druiven 

werden geselecteerd en 

gebruikt. Licht rokerige 

neus met een vleugje gist. 

In de smaak appeltjes, 

citrus en kweepeer. 

Lekker fris en mild 

karakter. De afdronk is 

levendig, droog en 

smaakvol. 



Kapoenen : December 
Hallo iedereen !  

Het scoutsjaar is nu ongeveer 2 maanden bezig en we hebben nog 

niet stilgezeten ! Dit zijn we zeker ook niet van plan in December !  

 

Hopelijk zijn jullie nog maar net opgewarmd, want wij, de leiding, 

hebben samengezeten om de laatste maand van 2017 onvergetelijk 

te maken ! 

 December wordt weer een maand vol met leuke spelletjes, vallen en 

opstaan maar vooral samen zijn met allemaal jullie vriendjes en 

vriendinnetjes !  

Hieronder vinden jullie de planning van de komende maand en 

verschiet niet : het is waanzinnig !!! :o  



2 - 3 December 

We starten december al direct met een knaller !  We gaan namelijk 

voor de eerste keer dit jaar op weekend !  

 

“JOEPIE!!!”  

Hieronder hebben we nog even de weekendbrief gezet indien je die 

nog niet via mail hebt ontvangen!



Kerstweekend 

 

Liefste Kapoenen, 

Zoals jullie allemaal wel al weten, gaan we 2-3 December samen op  weekend en natuurlijk kijken 

jullie daar, net zoals jullie leiding, al sinds het begin van het scoutsjaar naar uit. Omdat het voor 

sommige onder ons het allereerste scoutsweekend is, beginnen we met 1 nachtje.  

jullie worden zaterdag 2 December om 11u verwacht in Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas. Jullie 

ouders mogen jullie op zondag 3 December om 11u30 weer komen ophalen op kristoffel. De prijs 

bedraagt € 15. Deze €15 moet voor 30 november overgeschreven worden op volgend 

rekeningnummer BE60 7370 2542 6470. 

Het thema van het weekend is pyjama party, jullie moeten jullie verkleedgerief nog niet aandoen 

maar wel meenemen in jullie valies.  Gelieve iets te laten weten als jullie er niet bij kunnen zijn.  

 

Groetjes, 

De kapoenenleiding 

 

Checklist 

 Matje 

 Slaapzak 

 Bestek, gamel, beker 

 Keukenhanddoek (best naam in schrijven) 

 Zaklamp 

 warme kledij (best naam in schrijven) 

 Warme schoenen (vb. bottines) 

 Tandenborstel, tandpasta,… 

 Je pyjama 

Dit mag je zeker niet vergeten 

 Ja allerliefste knuffel 

 Je kids-ID 

 Je verkleedkleren 

Riet: 0496 30 48 20  Tibo : 0498 04 24 13  Michiel: 0494 86 91 14 

     Bo: 0474 59 55 97      Lise: 0494 81 95 25 

    Borre: 0479 98 09 89  



Zondag 10 december 

Hij komt, hij komt, … 

 

  Het is zover !  De Sint komt naar Sint – Tarsicius !  

 

Na een paar telefoontjes hebben we geregeld dat de Sint (de enige echte, 

de meneer uit Spanje, de meneer die eeuwig leeft !) en een paar van zijn 

knotsgekke zwarte Pieten (die rare maar leuke mannen die zwart zijn 

geworden van het roet in de schouw) een bezoekje komen brengen aan ons 

lokaal ! 

En jullie zullen ook aanwezig zijn op deze snoepjesrijke vergadering! 

 

Kom van 14u tot 17u naar Puytvoet voor een onvergetelijke ontmoeting 

met de Sint en zijn Pieten en breng jullie braafste humeur mee want je 

weet het : “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is, de roe.”  

 

Jullie mogen jullie ook allemaal verkleden als een zwarte Piet of als 

Sinterklaas ! Tot dan ! 

  



Zondag 17 December 

Vandaag toveren we Puytvoet helemaal om tot ons eigen toverbos 

want het is Sprookjesvergadering !  

“Ik kan niet, want ik ga naar Disneyland.” ??? 

Flauw excuus ! Deze vergadering wordt spectaculairder, mooier, 

magischer maar vooral sprookjesachtiger dan Disneyland !  

 

Kom allemaal verkleed als jullie favoriete Sprookjeskarakter !  

Shrek, bijvoorbeeld !  Rapunzel, voor de meisjes met lange en mooie 

haren ! Of een boze heks, omdat je mama en papa je naar de scouts 

stuurden in plaats van naar Disneyland >:-(  

 

We zien jullie in het sprookjes bos ! Afspraak om 14u aan de 

magische ingang van het oh zo wonderbaarlijke wereld van 

Puytvoet. 

 

 

 

 

 

  



Zondag 24 December 

Helaas geen vergadering vandaag    

Misschien een ideaal moment om eens naar Disneyland te gaan ? ;) 

 

We zien jullie volgende week !  

  



Zaterdag 30 december 

Aangezien jullie leiding al grote, volwassen mensen zijn moeten wij 

in Januari moeilijke en grote examens afleggen. Daarvoor moeten 

wij dus natuurlijk ook veel studeren. Daarom zijn het vanaf vandaag 

avondvergaderingen ! Deze duren helaas een uurtje minder lang, 

maar zijn daarom niet per se minder leuk !  

 

Want we beginnen al direct met een klein feestje ! 2017 is bijna op 

zijn einde want 2018 staat al voor de deur, daarom houden we 

vandaag een nieuwjaarsreceptie in het lokaal ! 

Er zal feestmuziek zijn, er zal fruitsap of Kidibull zijn, Chips en 

nootjes zullen er zeker niet aan mankeren. Tijdens het feesten door 

zullen we ook spelletjes spelen! 

 

We verwachten jullie allemaal om 18u30 op Puytvoet en na een 

lange avond mogen jullie moe maar voldaan terug naar jullie mama 

en  papa om 20h30 ! 

  



De leiding 

Tibo 04.79.92?.72.11    Borre 04.79.98.09.89 

Riet 04.96.30.48.24      Michiel 04.94.86.91.14 

Lise 04.94.81.95.25      Bo 04.74.59.55.97 

 

 



1-3 December  

Hoeraaaa! Dit weekend is het kerstweekend! Alles wat jullie moeten weten over 

dit legendarische weekend vinden jullie in de weekendbrief die jullie ouders 

doorgestuurd krijgen via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 december 14-17u Puytvoet 

Ik hoop dat jullie dit jaar een beetje braaf zijn geweest! Want vandaag komt onze 

lieve goede sint op bezoek. Leer dus allemaal jullie sint liedjes want die ga je 

vandaag nodig hebben! 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 december 14-17u Puytvoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 december GEEN VERGADERING 

Zo stom dat het geen vergadering is ☹ ik wou mijn super toffe leiding nog eens 

zien 

 

30 december 18:30-20:30 EERSTE AVONDVERGADERING !! 

Vandaag gaan we iets heel speciaal doen, als jullie willen weten wat kom dan maar 

af! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat 

moeten 

we nu 

doen? 

Ik weet 

het! We 

vragen het 

aan de 

Tarsi 

welpen! 

Jaa 

goed 

idee Joepieeee

e 



6 Januari 18:30-20:30 standbeeld op de Markt 

Vandaag is het driekoningen! Vergeer dus niet jullie zangtalenten 

en kom verkleed naar de vergadering! 

 

Zo, dat was het weer voor december. Wij hopen dat jullie er enorm van 

genoten hebben, wij in ieder geval wel!  

Vergeet zeker niet om steeds te laten weten wanneer je niet kan komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flore: 0495/19.29.41 Klara: 0489/54.93.65 Marcel: 0495/36.23.26 

Anouk: 0497/63.78.18 Wim: 0471/24.96.28 Aster: 0470/22.63.38 



Emmeline:	0498015393					Hebe:	0496325421		Victor:	0471381357	Tom:	0478185347	Julie:	0477819901	Simon	0494240075 

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

ZATERDAG	
2/12/17	

ZATERDAG	
9/12/17	

ZATERDAG	
16/12/17	

ZATERDAG	
23/12/17	
	

ZATERDAG	
30/12/17	

VANDAAG IS 
HET GEEN 
VERGADERING 

Jammer seg  Welk cadeautje 
krijgen jullie op 
kerstmis?  

!VANDAAG=	GEEN	
VERGADERING!	
	

Ik hoop dat ik een nieuwe 
gsm krijg van de kerstman! 
Ho ho ho ho ho 



               We zijn al december ondertussen! 

 

 

               En dat betekent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 

december:  

 

 

 

 

 

 

Tzijn weer examens eh Lei… 

 

Daarom zit deze maand volledig vol avondvergaderingen!  

Wij zijn toch veel te goe voor ulder eh … 

 

Be there or it will come for you 



 

Zaterdag 9 december  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  16 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

vettige Frankie 

Der is altijd ene zot die elk jaar in putteke winter naar het koude België komt vanuit 

het warme Spanje om vooral stoute givers te straffen en dat is onze o zo heilige 

Sinterklaas! Iedereen op zijn stalen ros om op post te zijn tussen 19u30 en 21u30 

Nu dat jullie toch in jullie denkperiode zitten 

kunnen we die lijn toch gewoon beter doortrekken?  

 

Los onderstaande rebus op en dan kom je te 

weten welke megavette secret location we voor 

jullie in petto hebben! 

 

 
YES! 

KAN IK! 

Huh hoe 

doet ge da? 



 

 

 

 

 

Vrijdag  22 december 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Even een cartoon als tussendoortje, altijd leutig... 

START 

Nee we hebben geen typfout gemaakt hierboven, we 

hebben hier namelijk een speciale reden voor! Elk jaar 

wordt er in Sint-Niklaas de Santa Walk georganiseerd. 

De bedoeling is dat iedereen daar een pak aankoopt en 

we verkleed als kerstman door Sint-Niklaas gaan stappen! 

Wij krijgen hier als groep geld voor dus dit is ook een 

belangrijke geldactie! Iedereen zeker om 17u30 aanwezig 

aan het sinterklaasbeeld op de Grote Markt! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag  30 december 
 
 
 
 
 
 

Das grappig 

was da! 
Das grappig 

wasda! 

Padoem tsssss…. 

Voor de waterratten onder jullie hebben we goed nieuws! 

We gaan 2017 namelijk afsluiten in het water van het 

zwembad van Beveren! Hopelijk kunnen we 2017 met 

iedereen afsluiten vanavond, dus zorg maar dat je er 

bent tussen 19u30 en 21u30! 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Stef:   Arno:    Astrid:  
0477033190  0478035946  0496681440 
 

    Merel:     Gerben:  
                     0479749557            0478332955 

 
 

Dju zeg die maand is ook al gepasseerd!  

We wensen jullie alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 Tot volgend jaar! 


