
Voorwoord November 

De dagen worden al een beetje korter, de bladeren van de bomen zijn aan het 

verkleuren, het wordt al iets frisser… Kortom november is gearriveerd.  

Ondertussen hebben we al enkele leuke vergaderingen achter de rug maar de leiding 

heeft nog steeds veel meer in petto voor jullie! In november staat er ook weer vanalles 

leuks op de agenda!  

Zondag 5 november is het de eerste TARSI-BAR van dit scoutsjaar! Hier is iedereen 

(ouders, oma’s & opa’s, broers & zussen, sympathisanten,…) welkom om na de vergadering 

om 17u een lekker glaasje te komen drinken en wordt er ook een kleine snack voorzien. 

Hier al een sfeerbeeld van de eerste tarsi-bar van vorig jaar:  

 

17 – 19 november trekken zowel onze jong-givers als onze givers op weekend! Meer info 

zal later meegegeven worden door de leiding. Het belooft alvast de moeite te worden! 

Zoals vorig jaar verloopt het inschrijvingssysteem online, verdere informatie ontvangt u 

via de leiding.  

Indien u vragen of problemen heeft, mag u altijd mailen naar: groepsleiding@sint-

tarsicius.be . 

Stevige linker,  

De groepsleiding, 

Lore  Piet VD Piet VDG Elise  Mele 

0472/03 66 28   0478/83 85 65    0475/94 92 82     0475/43 57 90    0499/61 74 08 
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Liefste Kapoentjes, 

De eerste 2 maanden van het scoutsjaar zijn voorbij gevlogen! 
Daarom dat er een derde maand vol leuke scoutsspelletjes op jullie 

staat te wachten: November. De leiding kijkt er al naar uit, jullie 
ook? Hier zie je waar, wanneer en hoe jullie deze maand op de 

scouts verwacht worden. 

 

Vandaag is het smurfenvergadering! Dat betekent dat jullie verkleed mogen 
komen als smurf. We gaan samen het smurfendorp moeten versterken tegen 
de grote boze Gargamel… Allemaal komen dus! Na de vergadering is het de 
eerste TARSIBAR van het jaar, hierop zijn alle ouders en sympathisanten 
welkom om een glaasje te drinken!

Omdat het gisteren wapenstilstand was, is het vandaag soldatenvergadering. 
Maar we gaan geen oorlog voeren! Integendeel, nu de oorlog gedaan is 
moeten alle soldaten terug thuis zien te geraken. Maar dit is niet gemakkelijk! 
Het terrein is verwoest en er liggen nog achtergelaten bommen, die nog 
kunnen ontploffen. Het is dus een zware opdracht en daarom vragen wij de 
kapoenen om hulp. Wij verwachten jullie!  



Vandaag gaat de vergadering over prinsen en prinsessen. We gaan leuke 
spelletjes spelen en op die manier kunnen we misschien de prinses redden die 
opgesloten zit in de toren en bewaakt wordt door de draak! Verkleden mag 
altijd!  

 

 

 

 

 

 

 

Help! Alle dieren zijn ontsnapt uit de zoo! We hebben jullie hulp nodig om alle 
dieren weer terug te vinden en ze terug naar de zoo te brengen. Kom dus met 
zoveel mogelijk kapoenen want we kunnen alle hulp gebruiken!   



  

 



 

 

 

ZONDAG 5 NOVEMBER 14U-17U PUYTVOET 

 

 

 

 

 

 

 

Na de vergadering is er  

een tarsibar voor jullie en  

jullie ouders, broertjes, 

zusjes,….. 

 

ZONDAG 12 NOVEMBER 14U-17U PUYTVOET 

 

 

 

  

Vandaag spelen we een 

super cool spel waar we alle 

welpen voor nodig zullen 

hebben!  

 

B 

Jullie krijgen zondag 

bezoek op de scouts maar 

ik kan nog niet zeggen 

van wie. 

Ik ben kei 

benieuwd! 

Zou het misschien 

sinterklaas zijn? 
Maar Klara, dat kan 

toch helemaal niet! 



ZONDAG 19 NOVEMBER 14U-17U PUYTVOET  

 

Dag stoere welpen, zoals jullie op de foto hiernaast kunnen 

zien (en jullie ook wel weten), heeft jullie leiding na het 

winnen van de olympische spelen 

heel veel goud gekregen. MAAR, 

gisterenavond is iemand onze 

goudblokken op Puytvoet komen 

stelen!!  

 

Klara probeerde de boeven te 

achtervolgen maar ze waren al 

veel te ver! 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZONDAG 26 NOVEMBER 14U-17U PUYTVOET 

 

Oh nee Wim en Flore 

hebben zich in de 

nesten gewerkt! 

Benieuwd wat ze deze 

keer weer hebben 

uitgespookt? Kom dan 

zeker naar de 

vergadering! 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

Zo dat was het dan weer voor de maand november. Hopelijk zijn jullie klaar voor de laatste 

maand van het jaar want ook dan gaan we weer super veel leuke dingen doen! 

Ps. Vergeet niet af te bellen als jullie niet kunnen komen! 

Viktor-Lola: 0471491672 

Klara: 0489549365 Flore: 0495192941 Marcel: 0495362326 

Anouk:  

0497637818 

Aster:  

0470 22 63 83 

Wim 0471249628 



Dag allerliefste jonggivertjes! 
 

De winter komt steeds dichterbij, maar dat houdt een echte tarsi niet tegen om te komen ravotten in 

de bossen van Puytvoet. November is de laatste maand van 2017 met zondagvergaderingen (vanaf 

december beginnen de avondvergaderingen). Dussss wees talrijk aanwezig, zodat we er een 

fantastische maand van kunnen maken 😊 

 

WIE GAAT ER KINDEREN KRIJGEN  WIE GAAT ER TROUWEN  WIE KOOPT EEN PORSCHE 

EN WIE EEN CITROËN  WIE WOONT ER IN EEN BUNGALOW EN WIE IN EEN VILLA  

BEN JIJ OOK ZO NIEUWSGIERIG   

KOM DAN ZEKER LANGS DEZE ZONDAG EN KOM HET ALLEMAAL TE WETEN  

 

 

 

Vandaag is het onze eerste Tarsibar van het jaar. Iedereen is 

welkom om te komen genieten van een hapje en een drankje. 

Dit is de ideale moment om eens bij te kletsen! Alle mama’s, 

papa’s, broers, zussen, oma’s en opa’s zijn welkom!! 

Wij gaan vandaag een teckniekenvergadering houden. Aan alle 

eerstejaars: kom zeker als je kan, want leren sjorren is een must 

bij de jonggivers! Aan alle 2e en 3de jaars: kom toch ook maar af, 

want tis nu niet dat jullie dat zo goed kunnen he...We gaan een 

gezellig hoekje en een keuken sjorren voor onze Tarsibar. Al het 

werk gaat dus niet voor niks zijn! 

 



Huh? Wa? Een volledig weekend ofwa? 

Jaja dat hebben jullie goed gelezen, mannekes. Dit weekend 

gaan wij allemaal samen op weekend! We spreken af om 

19h30h aan het station van Sint-Niklaas. Breng allemaal 25 

euro mee voor jullie speis en drank. Zie dat alles op een 

compacte manier is ingepakt, want dat zou wel eens in 

jouw voordeel kunnen spelen 😉  

Alle andere info over het weekend, krijgen jullie nog via 

brief/mail! 

 

Blijven stappen, blijven stappen, blijven stappen…Trek 

jullie bottinnen aan, doe een lange broek aan en neem 

een rugzakje met wat drinken mee. Vandaag gaan we 

survivallen als een echte scout! Bereid jullie voor op het 

ergste, softies blijven beter thuis #mopjeeee.  

 

  

 

Jawel jonggivertjes, het is zo ver…de examens staan voor de 

deur. Onze eerstejaars hebben chance, die hebben daar 

allemaal nog geen last van. Voor onze derdejaars is het 

ondertussen al een peace of cake geworden, maar de 

tweedejaars gaan hun allereerste examenperiode tegemoet. 

Geen paniek, alles komt goed! Zo moeilijk is dat allemaal niet! 

Genoeg gebabbeld over die examens! Om ervoor te zorgen dat 

jullie op zondag veeeeel kunnen studeren, hebben wij vanaf 

vandaag avondvergaderingen gepland. Jullie worden om 18h30 

verwacht op Puytvoet, om 20h30 mogen jullie weer huiswaarts 

keren. 

Zo dit was het voor de maand november 

Wist je dat… 

...je steeds in uniform moet komen 

…je altijd moet afbellen als je niet kan komen 

…je een centje mag meenemen om iets te drinken tijdens den break 

Emmeline: 0498015393 

Hebe: 0496325421 

Victor: 0471381357 

 

Bax: 0494240075 

Julie: 0477819901 

Tom: 0478185347 
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Giverssss  

 

 

 

 

 

November 
 5 november   

14.00 – 17.00 

 Vergadering op de Puytvoet 

 --------- 

 17.00 – in de vroege uurtjes: 

Tarsibar !!!  

Woehoew de eerste tarsibar van het  

jaar! 

 Zorg dat jullie er zeker allemaal bij zijn 

  

Hehehe 

goeike 



 

 12 november   

 

 

 Vrijdag 17- zondag 19 november  

 

Herfstweekend !!  

 

Meer info volgt nog! 

Zorg er gewoon voor dat jullie erbij zijn, wordt veeeet 

 

 

 

 

 

 

          Ps: breng je pyjama mee 

 

 

d 



 

 

26 november:  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 december:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo dat was het dan weer voor deze maand! 

Niet vergeten: perfect uniform + afbellen als je niet komt! 

Astrid: 0496681440         Arno: 0478035946        Gerben:  0478332955  

      Stef: 0477033190  Merel: 0479749557 
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Be there or it will come for you 



  


