
Voorwoord December 
 
De maand November is weer voorbijgevlogen en we komen al aan de laatste maand van 2018 toe. Maar niet 
getreurd want December is ook tevens de leukste maand van het jaar met veel cadeautjes, scoutsplezier, talrijke 
feesten en hopelijk een eerste sneeuwvlok.  
 
We keren nog even terug naar het groepsweekend van 16tot18 November in Beveren. Het is de eerste keer in 
de Tarsi-geschiedenis dat we zoveel leden meehadden. We begonnen vrijdagavond met 27 Welpen, 20 jv’s en 
23 g’s. Dat is al een heel pak! De kapoentjes kwamen de dag erna, zij waren met maar liefst 23 kapoentjes. Het 
was trouwens hun eerste weekendje, maar absoluut niet hun laatste. Dat is nog meer als een pak. De leden 
konden natuurlijk niet alleen op weekend gaan en werden begeleid door 19 enthousiaste leiding. Dat is al 
enorm! Onder een wakend oog van de 4 groepsleiding werd alles in goede banen geleid. Maar met alleen leden 
en (groeps)leiding kan je nog altijd niet op weekend gaan, we missen nog 1 ontbrekende factor namelijk de 
fouriers. Met 8 oud-tarsileiding hadden ze de opdracht om maar liefst 93 Tarsifighters eten te geven! Wauw wat 
een gigantische tarsibende, dit kan niet anders dan leuk geweest zijn! Op het groepsweekend hebben we zeer 
veel lachende gezichten gezien; vuile knieën van het spelen; vuile monden van het lekkere eten; veel inzet bij de 
spelletjes; prachtige verkleedkostuums en heel veel vriendschap! Dat doet ons een groot plezier. Het was een 
topweekend, volgende editie binnen 3jaar! 
 
Ondanks dat November heel veel te bieden had, heeft December ook veel in petto. Voor de jv’s en g’s begint de 
maand december misschien iets minder wegens de examens. Wij hebben altijd geleerd dat de beste ontspanning 
eens goed ravotten op de Puytvoet is. Daar kan je eens al je stress kwijtraken en met goede moed terug 
beginnen. De eerste avondvergadering van de JV’s & G’s begint op 1 December, direct met een bezoek van 
onze goed heilig man. Op zondag 2 December komt de Sint een bezoekje brengen aan onze brave kapoenen en 
welpen. Wij zagen ze bezig op groepsweekend en we zijn ervan overtuigd dat niemand de roe zal krijgen.  
 
Omdat de leiding helaas ook proefwerken hebben gaan de kapoenen & welpen van start met de 
avondvergaderingen op zaterdag 29 december, tevens ook de laatste vergadering van het jaar 2018. Ze 
worden dan verwacht om 18u30 en kunnen dan terug opgehaald worden om 20u30. Dit zal ook doorgaan in de 
maand januari tot de leiding gestopt is met hun examens. Benieuwd wat je allemaal gaat doen in deze maand, 
kijk dan verder in dit Tarsivatje!  
 
De maand december zal dus een drukke maand worden, wij kijken er alvast naar uit. 
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, 
Piet VD: 0478/83 85 65 Astrid: 0496/68 14 40 Elise: 0475/43 57 90 Piet VdG: 0475/94 92 82 
 



 
 
 



Kapoenen 
Liefste kapoentjes, 

November zit er weeral op, maar wij staan opnieuw klaar met een maand vol 

amusement. December is de maand van Sinterklaas, Kerstmis, de kerstvakantie 

en natuurlijk een heleboel leuke en avontuurlijke spelletjes! Wij zijn er alvast 

klaar voor en hebben er zeer veel zin in! 

2 december 

Zoals jullie wel weten is december de maand 

van Sinterklaas, JOEPIE!!! De Sint is onze scouts 

zeker niet vergeten, dus komt hij samen met 

zwarte piet om jullie een bezoekje te brengen. 

Ik hoop dat jullie allemaal héél braaf zijn 

geweest, want dan zal de Sint zeer gelukkig en 

vrijgevig zijn. Kom dus allemaal zeker naar 

Puytvoet van 14u tot 17u!  

9 december 

Nu de Sint terug op zijn stoomboot richting Spanje zit, staan wij weer klaar met 

een nieuwe vergadering. Vandaag is het superheldenvergadering!!! Kom dus 

verkleed als de superheld of superheldin die jij het coolste en sterkste vindt. 

We gaan vandaag 

ontdekken wat jullie 

superkrachten zijn en 

zullen deze 

ontketenen. Puytvoet 

zal vandaag door 

jullie als superhelden 

tot een superbos 

gemaakt worden! We 

verwachten jullie op 

Puytvoet van 14u tot 

17u. 

 

Jeeeeej, 

superheldenvergadering

!!!!!! 



16 december 

Jeeeej, weeral scouts!!! Kom allemaal van 14u tot 17u naar Puytvoet om 

samen met ons het grote doorheen-de-tijd-spel te spelen. Vandaag gaan we 

met onze tijdmachine van holbewoner tot robot van de toekomst, maar daarbij 

hebben we jullie hulp nodig! 

 

23 december 

Vandaag staan we weer klaar met een nieuwe 

vergadering. Omdat Kerstmis in zicht is, spelen 

wij het grote kerstmanspel. De kerstman zit een 

beetje in de problemen en het is dus de 

bedoeling dat wij hem uit de nood gaan 

redden! Kom allemaal verkleed in de kerstman, 

een kerstelf of als rendier van de kerstman naar 

Puytvoet van 14u tot 17u.  

29 december 

Omdat jullie leiding moet leren voor school, is het vandaag de eerste 

avondvergadering. Dit wil zeggen dat wij jullie op zaterdag van 18u30 tot 

20u30 op Puytvoet verwachten. Er is een al een tijdje 

mysterieus probleem met ons geliefde scoutsterein 

Puytvoet en wij hebben jullie nodig om uit te speuren 

wat er gebeurd is. Als detectives zullen wij samen 

Puytvoet onderzoeken en het probleem oplossen. 

 

 

 



Dit was het dan weer voor december liefste kapoentjes, maar niet getreurd 

want volgende maand staan wij weeral klaar met nieuwe spelletjes!  

Kusjes, de leiding. 

 

   

Drets: 0494.86.91.14  Lise: 0494.81.95.25  Borre: 0479.98.09.89  

 

 

 
Riet: 0496.30.48.24    Miel: 0471.56.38.33 

 









We zijn er bijna.
Maak nog snel je mop af,
Professor!

 (...) Euh, we zijn er. Hopelijk 
kennen de welpen betere moppen

Op zondag
  zeker!

We kunnen ons buikje vol eten
met de proevertjes in de 
  Oil & Vinegar

      Euh, in het 
Waasland Shopping 
      Center dan?

Oei, maar daar zijn
toch geen winkels
meer?

Ja, gaan 
shoppen in de
stationstraat!

Nu even niet professor, 
Filiberke ging net vertellen
wat we vandaag gaan doen!

Ik weet het, we kunnen gaan meespelen met de welpen op 
   Puytvoet. Daar is het Wilde Westen Vergadering. 

Twee onderbroeken liggen in 
de wasmand. Zegt de ene 
onderbroek: ik ga binnenkort                  
op vakantie...            

zegt de andere
onderbroek: ik 
hoef niet op vakantie.
Ik ben toch al
bruin genoeg!











 

 

Zaterdag 1 december 18u30 – 20u30 op puytvoet. 

Dankzij Wimmeken kunnen waarschijnlijk al raden wat er 

jullie te wachten staat vanavond. Kom zeker af om te 

bewijzen dat jullie dit jaar écht braaf geweest zijn.  

 

 

Zaterdag 8 december 18u30-20u30 

Vandaag gaan we Puytvoet verkennen in het donker en zullen we te weten komen hoe goed 

jullie puytvoet nog kennen als het donker is. 

 

 

  

Ik ben niet bang 

op puytvoet ze! 



Zaterdag 15december 18u30 – 20u30 karree 

Wat we vandaag gaan doen moet een verrassing blijven. Maar zorg er voor dat ge nog wat 

kunt nadenken ondanks die examens. Kom allemaal zeker af want het wordt mega graaf! 

P.S. tis niet hier  

maar op het apostelplein 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 22 december 18u30 – 20u30 Puytvoet 

Vandaag spelen we het grote “how the grinch stole Christmas” spel 

Als jullie die film niet kennen moeten jullie die kijken als huiswerk want die is hilarisch en 

kerst is kei tof dussss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadseltje: 1 van 

deze 3 is niet de 

grinch, weten jullie 

wie? 



 

Zaterdag 29 december 18u30 – 20u30 Puytvoet 

Vandaag vieren we kerst en nieuwjaar allemaal tegelijkertijd met onze favo tarsi’s aka jullie! 

Kom zeker af want we gaan iets super tof doen + ge kunt nooit genoeg kerst en 

nieuwjaarsfeestjes hebben + wie weet vinden jullie hier de liefde van jullie leven?? 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 januari 18u30 – 20u30 sinterklaasbeeld op de grote markt. 

Om alle kerst en Nieuwjaars kilootjes er af te krijgen gaan we vandaag gaan schaatsen!! 

Neem allemaal jullie handschoenen en 6 euro mee en kleed jullie goe warm aan. 

 

Vergeet zeker niet af te bellen als jullie niet kunnen komen!  

xxx jullie aller tofste leiding 

 

Bo: 0474595597 

Flore: 0495192941 

Victor: 0471381357 

Wim: 0471249628 

 

Ware liefde 

since 2015 

 



	
	
	
We	zijn	december	en	dat	betekent	dat	jullie	examens	hebben,	daarom	beginnen	we	met	de	
avondvergaderingen!!!	
	
	
	 	



Zaterdag	1	december	
	
De	Sint	komt	naar	de	puytvoet	potverdikke!	Dus	zorg	maar	dat	ge	een	beetje	braaf	zijt,	anders	
steekt	de	piet	u	in	zijnen	zak!	Kom	dus	zeker	van	19u30	tot	21u30	naar	de	puytvoet!	
	
	
	 	

In	mijne	zak	
wilde	niet	zitten	

zen!	



Zaterdag	8	december:	
	
Kom	zeker	naar	de	puytvoet	van	19u30	tot	20u30	om	nog	eens	een	old	school	
avondvergadering	mee	te	maken.	Al	jullie	favoriete	avond/nachtspelletjes	zullen	van	de	partij	
zijn!	
	
	
	 	

Maar	leider	Stef,	
ik	ben	bang	in	
het	donker!	

Fuck	ik	ook	wel	eigenlijk!	



Vrijdag	14	december:	
	
Jullie	lezen	het	goed,	het	is	op	vrijdag	vandaag!	We	spreken	af	om	19u30	aan	de	city	lizard	in	
Sint-Niklaas!	(“amai	muurklimmen	vet!”	hoor	ik	jullie	al	denken)	
	
	
	
	 	

Nee	wer	das	vet!!!	
YOLO,	weetzelfff	

Muurklimmen	isda	
nie	gevaarlijk?!?!	



Zaterdag	22	december:	
	
Kom	allen	naar	de	puytvoet	van	19u30	tot	21u30	voor	de	gekste	vergadering	van	het	jaar!	
Deze	vergadering	zal	alles	draaien	rond	vuur!!	Graaaaaf!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zaterdag	29	december:	
	
De	laatste	vergadering	van	het	jaar!!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kom	van	19u30	tot	21u30	naar	puytvoet	om	iets	te	drinken	op	het	nieuwe	jaar	en	het	einde	van	
jullie	examens	te	vieren!!!	

‘Vuurvergadering’	



Het	zit	er	weer	op	voor	deze	maand,	hop	naar	de	volgende!	
Laat	zeker	iets	weten	als	je	eens	niet	zou	kunnen	komen!	
	
	
	
	
	
Merel:		0479749557															Aster:		0470226383																		Stef:		0477033190			
												Backx:		0494240075																														Gerben:		0478332955	
	
	
	
(nog	nen	tip	voor	op	oudejaarsavond!)	


