
Voorwoord 

Als een pijl uit een boog zijn wij uit onze startblokken geschoten. De zon doet haar 

uiterste best om de zondagen op Puytvoet nog leuker te maken terwijl de kapoenen 

citroencitroen spelen, de welpen om ter hardst vuil worden, jong-givers sjorren en 

givers volop hun buitenlandskamp aan het plannen zijn. 

Kom dus allemaal uit jullie kot want er staat dit jaar weer van alles te beleven bij de 

Tarsi’s. 

Hopelijk heeft iedereen de overgang naar zijn nieuwe tak goed verteerd en kijken jullie 

met evenveel goesting uit naar de komende maanden. Al spartelend door de erehaag 

hebben we 2 givers verbannen naar een jaartje jin, 9 nieuwe leiding verwelkomd en van 3 

tarsi’s afscheid genomen. Voor de jinners: het ga jullie goed en tot volgend jaar!  

Als nieuwe leiding verwelkomen we graag Marcel, Borre, Drets, Tibo, Anouk, Kato, 

Viktor-Lola, Riet & Lise. Afscheid nemen doen we, met veel dank, van Emma, Fien en 

Carly. Bedankt voor al het enthousiasme dat jullie in de tarsi’s hebben gestoken!  

De nieuwe leidingsploeg ziet er bijgevolg als volgt uit:   

 

Kapoenen       Welpen 

Borre         Klara 

Bo        Flore 

Kato        Aster  

Riet        Wim 

Drets (=Michiel)      Marcel  

Tibo        Viktor-Lola 

Lise        Anouk 
 

Jong-Givers       Givers 

Hebe        Stef     

Julie        Merel 

Victor        Astrid 

Tom        Arno 

Emmeline       Gerben 

Simon 

  



Tijdens het weekend van 29 september tot en met 1 oktober is het planningsweekend. 

Tijdens dit jaarlijks gebeuren, worden alle datums voor komend scoutsjaar vastgelegd. 

Vandaar dat er dat weekend geen leiding wordt gegeven.  

Op 20 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Trek allemaal jullie scoutskleding aan 

om naar het school te gaan, zodat iedereen kan zien dat jullie een TARSI zijn! Naar 

jaarlijkse gewoonte kunnen jullie komen ontbijten op de markt, komen ravotten in het 

kinderdorp en genieten van enkele livebands.  

 

Ondertussen is onze leidingsploeg volop bezig met de huisbezoeken.  

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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kapoenen, welpen, jong-givers en givers altijd KLAAR!  

Ingerukt! MARS! 

Groeten langst DAAR! 

 

Groetjes 

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 

 

groepsleiding@sint-tarsicius.be 

 

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen vragen we u het inschrijvingsgeld  

(40 EUR) te storten voor 10 oktober op de groepskas: 

Rekeningnummer: BE20 7370 2541 5356 

 Piet Van der Gucht, Mussendreef 1, 

9100 Sint-Niklaas 

Mededeling: Naam + tak + geboortedatum lid 

Hiermee wordt uw zoon of dochter verzekerd voor elke scoutsactiviteit tijdens 

de vergaderingen, de weekends en op kamp. 
 

mailto:groepsleiding@sint-tarsicius.be
mailto:groepsleiding@sint-tarsicius.be
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liefste kapoentjes, 

De eerste maand van het scoutsjaar zit er al op, maar niet getreurd want jullie 

leiding is er volledig klaar voor om ook in oktober er weer volledig in te vliegen. 

Nu jullie elkaar en de nieuwe leiding al wat beter hebben leren kennen, zal 

oktober ook weer zeker en vast een top maand  worden.  

Zondag 1 oktober op Puytvoet (14-17u)  

Deze zondag is het GEEN vergadering. Jullie lieftallige leiding is op 

planningsweekend. Maar zeker niet getreurd en droog jullie traantjes maar al 

want volgende week zijn we er weer, Om samen weer te spelen! 

Zondag 8 oktober op Puytvoet (14-17u) 

 

Dag liefste honing vriendjes. Vandaag wordt het weer een leuke dag. Winnie de 

Poeh komt met al zijn vriendjes: teigetje, Janneman Robinson, Knorretje, , 

Kanga, Roe, Iejoor, Konijn en Uil. Maar oei! Winnie de Poeh is zijn honig kwijt. 

Willen julie samen met ons op zoek gaan naar de honing? 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Janneman_Robinson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knorretje
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanga_(Winnie_de_Poeh)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roe_(Winnie_de_Poeh)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iejoor
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konijn_(Winnie_de_Poeh)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uil_(Winnie_de_Poeh)


Zondag 15 oktober op Puytvoet (14-17u) 

 

Gru heeft de maan gestolen en wij moeten hem terug brengen. Deze 

vergandering mogen jullie allemaal verkleed komen als minions. Zodat we niet 

te veel opvallen als we tussen de mionions staan. En samen nemen we terug 

wat hij gestolen heeft. 

Vrijdag 20 oktober 

Het is weer zover! Trek vandaag zeker jullie scoutsuniform aan naar school 

want het is weer DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Ga als een 

echte fiere Tarsi naar school en laat je vrienden maar zien wat een top scouts 

wij zijn! 

 

  



Zondag 22 oktober (14u-17u) 

Schip ahooooyyy piraatjes! ! De papegaai van de kapitein heeft de schatkaart in 

stukken gebeten en alle stukken zijn kwijt geraakt. Wat nu?  De piraten hebben 

onze hulp nodig om alle stukken terug te vinden. Durven jullie als kleine 

piraatjes aan dit avontuur te beginnen? Tot dan, Arrrrrrrrrr! 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 28 oktober (14u-17u) aan de bib van Sint-Niklaas 

Het is groepsverkoop! Vandaag verkopen we lekkere frangipannekes! We 

spreken om 14 u af aan de bibliotheek in Sint-Niklaas en verzamelen hier weer 

om 17u. Dus neem allemaal jullie grootste glimlach mee, tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 



Zo dit was het weeral voor de maand oktober! Maar in november staan we 

opnieuw klaar voor jullie! Zeker niet vergeten af te melden door te bellen of te 

sturen naar de leiding.  

 

Kusjes van de leiding! 

Tibo: Riet: 

0479.92.72.11  0496.30.48.24 

 

Kato:      Bo : 

 0472.01.10.54  0474.59.55.97 

 

  Lise:       Borre: 

  0494.81.95.25      0479.98.09.89 

Michiel:  

0494.86.91.14 



Welpen Oktober 
Zondag 1 oktober  

Ouhn jammer, vandaag is het geen scouts. De leiding heeft 

planningsweekend maar volgende week zijn wij er weer om jullie te 

voorzien van super leuke spelletjes. 

 

 

Zondag 8 oktober 14u-17u 

De Olympische Spelen zijn een internationale 

sportmanifestatie. Er doen duizenden atleten 

aan uiteenlopende sporten mee. De twee versies, 

de Zomerspelen en de Winterspelen, worden elk om de vier 

jaar gehouden. Ruim anderhalf jaar na de Zomerspelen, in 

het tweede kalenderjaar erna, zijn steeds de Winterspelen, 

vervolgens duurt het dus een kleine tweëneenhalf jaar tot de 

volgende Zomerspelen. 

Bron: Wikipedia 

Drinkbus mee, loopschoenen aan, 1,2,3 en start! Bereid jullie maar al voor voor de Tarsi-

spelen! 

Zondag 15 oktober 14u-17u 

wingardium leviosa! Vandaag is het Harry Potter vergadering!  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_sport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen


Dag mevrouw, wij zijn 

van de scouts Sint-

Tarsicius en wij verkopen 

frangipanekes 

 

Zondag 22 oktober 

Rara wat gaan we vandaag doen? Los deze puzzel  op en kom het te weten! 

A G R C E V E V K K H C T  V G 

F W G , E V H V  Y H P E N B 

N E S T E N V E R D E L I N G 

W L T A Z V N R N   H U L V P 

U P P M H G R R V X C N R Y Z 

V E J I 1 N S A F X W C O E K 

S N W A 1 V W S C E F H D D S 

X C E P U M N S J G A P E O I 

S D F H - I K I F V Y A U D O 

K V H A 1 J O N H E S K G V P 

N J I V 7 O N G G T G K D S C 

P O I U U Y T R E Z A E Q S F 

G H J J J K R E T E N T P M L 

A K J H Z C X T F E D Z S A Q 

P L O N T C E T F X W T O C T 

 

(we spreken af aan de Roomakker in Tielrode (Hofstraat 4, 9140 Temse) om 11u, om 17u is gedaan) 

vergeet je lunchpakket niet! 

 

 

Zaterdag 28 oktober 10u-17u  

Groepsverkoop!!! Haal jullie beste verkoopskills maar al boven. 

We verwachten jullie om 10u aan de bibliotheek van Sint-

Niklaas. Van daaruit vertrekken we om onze lekkernijen te 

verkopen. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden aan de 

bib. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zondag 5 november 14u-17u 

Verrassing!!! Wordt het een old-school bosspel of een cluedo? Kom allen om 14u naar 

Puytvoet en je zal het weten. Het wordt alleszins fantastisch! 

 

 

Vergeet zeker niet af te bellen als je niet kan komen! 

 

Gegroet jullie leiding: 

 

Klara: 0489549365   Aster: 0470 22 63 83 Flore  0495192941 

Wim 0471249628   Viktor Lola  Marcel 0495362326 

Anouk 0497637818 



Boekje oktober JV’s  

Welkom terug allerliefste jonggivers! Hierin gaan we 

samen op pad om te bekijken hoe de planning van 

oktober eruitziet. Leg jullie verwachtingen maar een 

trapje horen, want het wordt een knalmaand! 

 

1 oktober 

Deze zondag zullen jullie ons al meteen een vergadering moeten 

missen… De leiding is namelijk op planningsweekend! Wij (de leiding) 

gaan allemaal samen brainstormen 

over hoe we het jaar gaan 

inplannen, zodat alles smooth 

verloopt. Maar niet getreurd, 

volgende week staan we weer voor 

jullie klaar!  

 

 

8 oktober  

Vandaag verwachten wij jullie iets vroeger dan normaal. Wij 

verwachten jullie om 10u op puytvoet, want vandaag is het 

PATROUILLEVERDELING! Neem allemaal een klein rugzakje mee met 

drinken en een lunchpakket mee, en jullie fietsen! Jullie zullen terug 

op puytvoet arriveren om 17u. Be there or be square!  

 



15 oktober 

Vandaag is een normale vergadering. Wij verwachten jullie van 14u-

17u op puytvoet. Wat we deze vergadering zullen doen, zal snel 

duidelijk worden 😉 Wees allen welgekomen!  

 

22 oktober 

Deze vergadering zal iets sportiever getint zijn. Vandaag gaan we van 

14u tot 17u de handen uit de mouwen steken en kijken wie welke 

talenten bezit. Vandaag 

is het namelijk Olympic 

Games-vergadering! 

Wees allen sportief 

gekleed (zweetbanden 

zijn toegestaan). Wees 

klaar om jezelf sterk in 

het zweet te werken! 

May the force be with 

you xxx 

 

ZATERDAG 28 oktober = groepsverkoop 

Vandaag spreken we af om 10u aan de bib van Sint-niklaas. Kom 

allemaal met de fiets met een bak of rugzak want we verkopen 

vandaag heeeeerrrlijke frangipannekes! Vergeet ook jullie 

lunchpakket niet! Om 17u kunnen jullie weer huiswaarts keren.  

 

 



Zo, dit was het weer voor de maand oktober. Hopelijk hebben we aan 

jullie verwachtingen kunnen voldoen!  

Goed onthouden: altijd in uniform (hemd, das, groene broek), neem 

zeker altijd geld mee om iets te eten/drinken tijdens de break, en last 

but not least ALTIJD LATEN AFWETEN wanneer je niet aanwezig kan 

zijn!  

See you next month!  

 

Simon: 0494/24.00.75 

Hebun: 0496/65.69.45  

Tom: 0478/18.53.47 

Emmeline: 0498/01.53.93 

Julie: 0477/81.99.01 

Victor: 0471/38.13.57 



Givers-Oktober 
	
	
Zondag	1	oktober	
	
PLANNINGSWEEKEND	
GEEN	VERGADERING!!	
	
Zaterdag	7	oktober	
	
Om	onze	kas	voor	het	buitenlands	kamp	te	spijzen,		
Is het vandaag de 1e	geldactie	voor	buitenlands	kamp	waarbij	we	gaan	helpen	op	de	
Spartacus	Strongest	Company	Run.	We	hopen	hiervoor	met	zoveel	mogelijk	aanwezig	te	zijn	
(minstens	25p).	We	spreken	af	om	half	8	aan	het	zwembad	van	Sint-Niklaas.	Rond	17u	
kunnen	we	daar	vertrekken	zodat	we	rond	18u	terug	in	Sint-Niklaas	zullen	zijn.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zondag	15	oktober	
	
Eindelijk	is	het	zover,	de	eerste	zondagnammidagvergadering	van	dit	jaar.	We	spreken	af	om	
14u	op	de	puytvoet.	
Helaas	zullen	hiervoor	7	givers	zichzelf	moeten	opofferen	om	te	gaan	helpen	op	een	
babyborrel	(GELDACTIE	#2)	
	
	
	
	
	
	



Zondag	22	oktober		
Vandaag	zal	de	leiding	enkel	voorstellen	op	tafel	leggen	van	mogelijke	bestemmingen	voor	
buitenlands	kamp.	Probeer	hiervoor	zeker	aanwezig	te	zijn.	Afspraak	om	14u	op	puytvoet!	
	
	 	
	

	
	
	
Zaterdag	28	oktober	

	
GROEPSVERKOOP!	
Allemaal	verwacht	om	10u	aan	de	bib	van	sint-niklaas,	
met	de	fiets	en	lunchpakket	(zeer	belangrijk)	
Om	17u	mogen	jullie	terug	huiswaarts	keren.	
	
	
	
	
	

	
Zondag	5	november	
	
De	eerste	vergadering	van	de	maand	november	zal	doorgaan	op	puytvoet	van	14u	tot	17u.	
	
	
	

...DO NOT FORGET...  

o -  AFBELLEN is een must  
o -  perfect uniform, we herhalen, Perfect uniform (sanctie volgt indien dit 

niet in orde is)  

 
Astrid: 0496681440   Arno: 0478035946  Gerben: 0478332955 
   
  Stef: 0477033190   Merel: 0479749557 
	

? 


