
 

 
De kampen zijn verteerd maar het heeft ons toch even tijd gekost. De kapoenen en welpen hebben het beste 
van zichzelf gegeven in Laakdal, terwijl de (jong)-givers Lessive onveilig hebben gemaakt.  
Gelukkig is de leiding nu weer fris en dus kunnen we vol trots jullie uitnodigen op onze Tarsi-BBQ.  
Stilstaan is achteruit gaan dus ook dit jaar komt er een specialeke bij. De menu is uitgebreid met een varken 
aan het spit. Ook mensen die liever geen varkensvlees eten kunnen voor de halalmenu gaan. Mensen die 
touscourt geen vlees eten kunnen altijd geniet van ons vegie alternatief. Voor meer updates over de menu’s 
kijk zeker ook eens op de facebook-pagina.  
Zoals elk jaar is er na het eten ook mogelijk tot het genieten van een muzikaal spektakel. Dit jaar is er ook een 
gezellig chil-lounge en een huise cocktail-bar. Reden te over om te komen!!  
Als u nog niet bent ingeschreven doe dit dan snel voor 9 september.  
Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan.  
Een stevige scoutieve linker  
Lore, Elise & Piet X2 
 
 
Ee 
 
 
 



Kapoenen 

Het is weer september !!!!!! en dat betekent dat jullie wekelijkse zondagmiddag terug is! Dit 

jaar krijg je nieuwe leiding, speel je nieuwe spelletjes, ga je terug 2x op weekend, doe je 

weer de gekste activiteiten en gaan je op kamp! Jullie leiding van vorig jaar bedankt jullie 

nog eens bedanken voor het fantastische jaar , de vreugde en alle liefde die jullie ons 

hebben gegeven. 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 VAN TIEN-VIJF OP PUYTVOET. 

We weten allemaal wat de eerste vergadering van het jaar betekent  

 OVERGANG!!!!!!!!!!!! 

Ben je een tweede jaar kapoen die moet overgaan of ben je dood benieuwd naar je nieuwe 

leiding dan moet je zeker deze vergadering aanwezig zijn. Breng allemaal je lunchpakket  en 

drinken, vuile kleren, zwemkleren, handdoek en reserve kleren mee voor deze dag. 

Ontdek wat de leiding dit jaar voor jou in petto heeft! 

Zondag 24 september van twee-vijf op puytvoet: vriendjesdag 

Vandaag is het de dag om je nieuwe leiding te leren kennen 

en je jaar goed in te zetten met je beste vrienden. Ben je 

benieuwd wie je leiding is of ben je het allemaal al een beetje 

vergeten van vorige week? Leer ze dan zeker vandaag 

kennen. 

Vandaag mogen jullie ook al jullie vriendjes meenemen naar 

de scouts en ze eens laten zien wat wij allemaal doen en hoe 

wij als echte Tarsi kapoenen ravotten. 

Kom allemaal gecamoufleerd naar de scouts dat we ongezien de bossen van puytvoet 

kunnen verkennen. 



 

Zondag 1oktober : geen vergadering 

Vandaag is het geen vergadering. De leiding is namelijk op 

weekend om het hele jaar te plannen en te regelen. 

MAAAAAAR niet getreurd volgende week staat je leiding 

opnieuw je op te wachten op Puytvoet. 

 

 

Zo dit was het voor de maand September! We gaan nog niet verklappen wie jullie nieuwe 

leiding gaat zijn maar hier een voorproefje hoe ze eruit gaan zien 

Jammer genoeg wel nog met de nummers van de oude leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERBEN         BO 

0478.33.29.55        0474.59.55.97 

      FLORE 

0495.19.29.41 

WIM           VICTOR 

0471.24.96.28        0471.38.13.57 



Welpen 
We	  zijn	  aanbeland	  in	  de	  maand	  september	  dus	  dat	  betkent	  dat	  we	  niet	  alleen	  terug	  
naar	  school	  moeten,	  maar	  date	  r	  ook	  een	  nieuw	  scoutsjaar	  begint!!!	  YEEEESSS	  

Zaterdag 16 september	  	  

Puytvoet	  van	  10u	  tot	  16u30	  	  
Het	  is	  vandaag	  OVERGANG,	  maar	  ook	  als	  je	  niet	  over	  
moet,	  ben	  je	  van	  harte	  welkom!	  Vandaag	  kom	  je	  ook	  te	  
weten	  wie	  jullie	  nieuwe	  leiding	  zal	  worden	  voor	  het	  
komende	  jaar	  (spannendddd)!	  Neem	  voor	  deze	  leuke	  
dag	  zeker	  een	  lunchpakket,	  drinken,	  reservekledij	  en	  
een	  handdoek	  mee	  !	  	  

Hopelijk	  hebben	  jullie	  ook	  allemaal	  ingeschreven	  voor	  
de	  barbecue	  ’s	  avonds!	  Het	  belooft	  weer	  een	  spetter	  van	  
formaat	  te	  worden	  !!	  	  

	  
	  
Zondag 24 september	  	  

Vandaag	  is	  het	  vriendjesdag!!!	  Neem	  dus	  allemaal	  jullie	  vriendjes	  van	  
school,	  de	  voetbal,…	  mee	  naar	  de	  scouts.	  
Vandaag	  is	  ook	  de	  eerste	  vergadering	  met	  jullie	  nieuwe	  leiding	  ,	  wordt	  
super	  graaf!!	  Jullie	  worden	  van	  14u-‐17u	  op	  de	  Puytvoet	  verwacht.	  
	  

	  
	  
Zondag 1 oktober  
 
Vandaag	  is	  het	  GEEN	  vergadering.	  (OOOhhh	  zo	  jammer)	  
De	  leiding	  is	  op	  planningsweekend.	  
	  



Zo	  dat	  was	  het	  al	  weer	  voor	  september!	  Merci	  voor	  het	  geweldige	  jaar!!!!!!	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
 

 
Merel: 0479749557                        Julie: 0477819901                Klara: 0489549365  
Aster: 0470226383                       Emmeline: 0498015393           Arno: 0478035946   
 
 

	  



JONG-GIVERS 
 

BAM! 
Hou jullie vast aan de takken van de bomen (huh ma 

leiding da rijmt nie??) want het nieuwe scoutsjaar 

gaat van start!  

Hopelijk zijn jullie allemaal goed uitgerust van het 

supergraaf kamp want dit jaar wordt weer een 

spetterend jaar met een nieuwe SUPERGRAVE 

LEIDINGSPLOEG!  

 
Zaterdag 16 september: 
 

Vandaag verwachten wij jullie voor… DE OVERGANG. Deze zal een volledige 

make-over krijgen!!! Daarnaast komen jullie 

vandaag ook te weten wie jullie nieuwe leiding 

wordt voor het komende jaar. Benieuwd?? Kom dan 

zeker naar PUYTVOET, van 10u – 16u30.  

 

Om 18u is iedereen welkom om me te komen 

genieten van onze veelbelovende BBQ en varken aan spit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEKER NIET VERGETEN: 

- Lunchpakket 

- Reservekledij 

 



 

Zondag 24 september: 
 

Vandaag is het VRIENDJESDAG!! 

JUIIIJ!! Breng dus allemaal een 

vriendje of vriendinnetje mee om 

deze vergadering nog cooler te 

maken! Jullie nieuwe leiding heeft in 

ieder geval al een übervet spel klaar! 

 

Zondag 1 oktober: 
 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Jullie leiding op planningsweekend om 

er voor te zorgen dat het komende jaar een jaar wordt om nooit meer te 

vergeten! Maar niet getreurd, volgende week staan we er terug! 

 

 

Zo dat was het weer voor de maand september! 

Kusjes en knuffels xoxo jullie geliefde leiding 

(voor de laatste keer  ) 

 
Stef: 0477033190  Carly: 0489430299  Simon: 0494240075 

Heben: 0496656945  Tom: 0478185347 Emma: 0471193688 

 

 



Givers - september 
 

 

Zaterdag 16 september 

De start van het scoutsjaar gaat zoals de traditie het wilt 

gepaard met ‘den overgang’. Hierbij kan iedereen zijn 

opgekropte frustraties aan het adres van Miel en Xavier 

ongestoord uitlaten waarna zij de  Tarsi’s zullen 

vertegenwoordigen in de JIN. Boys doet dat der goe eh. Op de foto ziet u lucske die de erehaag maar 

nipt overleefde. 

 10u-16u30 

 Lunchpakket  

 Propere kleren voor de 

overgaanders  

Na de overgang wordt ook jullie 

nieuwe (mega vette) leidingsploeg 

bekend gemaakt!!! 

‘S avonds verwachten wij iedereen 

vanaf 18u op de jaarlijkse BBQ die dit 

jaar geniet van een volledig nieuwe formule. Dit valt niet te missen! 

  

Zaterdag-Zondag 23-24 september 
Om het jaar op gang te trekken is er al direct een klein weekend gepland 

waarop we zullen bespreken naar waar we dit jaar op BUITENLANDS KAMP 

gaan.  

We spreken zaterdag af om 12u op  

de markt met de fiets en lunchpakket  

en zondag om 11 uur kunde naar huis x  

prijs: 0,5 donnies of 0,05 ronnies  

(Das 5 euro) 

Voorzie zelf jullie tentjes, spreek op 

voorhand af met wie je samen ligt! 

 



Zondag 1 oktober  

 Planningsweekend voor de leiding 

 Geen scouts  

 

 

 

 

…DO NOT FORGET… 

- AFBELLEN is een must 

- perfect uniform, we herhalen, Perfect uniform (sanctie volgt indien dit niet in 

orde is) 

 

Voor de allerlaatste keer sluiten wij het boekje af, vanaf nu is het aan de 

volgende nog onbekende leidingsploeg om jullie te entertainen! 

Merci voor het topjaar!!! 

Fien: 0496306139    Piet: 0478838565  

   Mele: 0499617408  Astrid: 0496681440  

 


