
Voorwoord Februari 

Deze maand wordt het een heuse Tarsi-maand en staat er van alles op het programma.  

Nu dat de leiding al hun examens feilloos heeft afgelegd, staan ze weer te springen om 

op zondagmiddag leiding te geven. Deze eerste vergadering (4 februari) wordt gevolgd 

door de allereerste Tarsi-bar van het nieuwe jaar. Bij deze, is iedereen welkom om 

samen een glaasje te klinken op 2018!  

16 februari organiseren de givers onze allereerste TARSI-QUIZ ten voordele van hun 

buitenlands kamp.   

Deze quiz gaat door in het college (zaal Calfac). 

Inschrijven doet u door een mail te sturen naar givers@sint-tarsicius.be waarin staat: 

- Aantal deelnemers in het team (4 of 5) 

- Ploegnaam 

De prijs bedraagt €20 per team, dit is cash te betalen aan de kassa.  

Het evenement is ook terug te vinden op facebook: 

https://www.facebook.com/events/353582368438774/  

 

Op 17 februari organiseren we ons groepsfeest TARSEA! Geniet van een rijkelijk buffet 

met lekkere drankjes in combinatie met wervelende actjes, gebracht door onze leden. 

Het wordt vast en zeker een avond vol gezelligheid en onderwaterpret. 

Inschrijven gaat via de site: www.sint-tarsicius.be/groepsfeest (graag voor 10 februari) 

Het evenement is terug te vinden op facebook: 

https://www.facebook.com/events/150745392370765/ 

23-25 februari is het duoweekend. Dit is een weekend waarbij de derdejaars welpen, 

jong-givers en givers op weekend gaan met al hun leeftijdsgenoten van de andere 

scoutsen van Sint-Niklaas. Voor de eerste en tweedejaars is het dit weekend jammer 

https://www.facebook.com/events/353582368438774/
http://www.sint-tarsicius.be/groepsfeest
https://www.facebook.com/events/150745392370765/


genoeg geen vergadering. 

25 februari is het kapoenendag, deze dag wordt georganiseerd door de jin (leiding van 

de toekomst), hierbij organiseren ze een superspel voor alle kapoentjes van Sint-

Niklaas. 

Zoals gezegd, een drukke tarsi-maand maar daarom zeker niet minder spectaculair!!!!  

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 

 

 



 

 

We zijn weer een nieuwe maand dus nieuwe avonturen. We gaan heel wat 

moeten oefenen voor het groepsfeest maar er is zeker nog tijd om spelletjes te 

spelen. De avondvergaderingen zijn intussen ook gedaan dus het is weer gewoon 

vergadering op zondag. 

 

 

Zondag 4 februari 14:00 – 17:00 Puytvoet 

Vandaag laten we de dappere krijgers van het wilde westen in ons boven komen. 

Haal jullie pijl en boog, speren, veren maar van de zolder, jullie snelle paarden 

uit de stal en oefen jullie strijdkreten want het is INDIANEN 

VERGADERING!!! Na de vergadering is het de eerste Tarsibar van 2018 dus 

blijf zeker nog even iets drinken. 

 

 

Zondag 11 februari 14:00 – 17:00 Puytvoet 

We hebben nog één week te gaan voordat we het beste van ons zelf moeten 

geven op het groepsfeest. Omdat de kapoenen altijd het beste optreden geven 

moet er natuurlijk geoefend worden. Tussen het oefenen door spelen we 

natuurlijk ook nog enkele super coole spelletjes. 

 

Zaterdag 17 februari 13:00 - 14:00  Calfac College Sint-Niklaas 

Vandaag is de grote dag aangebroken. Het is GROEPSFEEST! Jullie zullen 

hiervoor een uitnodiging krijgen. 

Om alles in goede banen te laten verlopen oefenen we ons optreden nog even in 

de namiddag van 13:00 tot 14:00. Het groepsfeest zelf begint om 18:00 

 

 

 



Zondag 25 februari 14:00 – 17:00 recreatiepark De Ster in 

Sint-Niklaas 

Het is KAPOENENDAG vandaag. Alle kapoenen van de scoutsgroepen  in Sint-

Niklaas komen vandaag samen op De Ster om een groot spel te spelen dat 

georganiseerd wordt door JIN Sint-Niklaas. Dit zijn de jongens en meisjes die 

volgend jaar in leiding komen. Kom dus zeker allemaal af om te laten zien dat de 

Tarsi kapoenen de strafste zijn. Breng zeker ook allemaal 3 euro mee. Deze 2 

euro is voor de inkom van het park, vieruurtje en aankoop spelmateriaal. We 

verzamelen aan de ingang aan de Brokkelinck en verkleed als jouw favoriete 

dier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziezo, dat het was het weer voor deze maand. Op naar maart voor nog meer 

spetterende vergaderingen. 

 

 Lise: 04.94.81.95.25 

 Tibo: 04.79.92.72.11 

 Bo: 04.74.59.55.97 

 Borre: 04.79.98.09.89 

 Michiel: 04.94.86.91.14 

 Riet: 04.96.30.48.24 

 

 



WELPEN 
 

4 februari 14:00-17:00 Puytvoet 

Vandaag is het de eerste gewone vergadering van het jaar! 

Zoals altijd heeft de leiding weer een super cool, tof, vet, 

… spel voorbereid. 

Misschien heeft het wel iets te maken met deze foto??? 

Wie weet?? 

Na de vergadering is het de eerste Tarsibar van het 

nieuwe jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 FEBRUARI: 14:00u – 17:00u puytvoet 

Aangezien het volgende week groepsfeest is...Gaan we 

vandaag oefenen aan ons actje! Zeker allemaal komen 

dus dat we met iedereen kunnen stralen op het 

groepsfeest. 

 

17 FEBRUARI: GROEPSFEEST 

Grote dag! Nog een laatste repetitie overdag, en 's avonds 

het grote groepsfeest waar wij dan ook een geweldig actje 

zullen voortonen aan iedereen. 

Jullie worden van 14u-15u nog eens verwacht voor een 

laatste repetitie 

 

 

 

 

 

 



23-24-25 FEBRUARI: DUOWEEKEND 

Dit is enkel voor de 3de jaars! Dat wil dus zeggen dat het 

geen vergadering is voor 1ste en 2de jaars!!! Gezellig een 

weekendje weg samen met de 3de jaars van alle anders 

scouts uit district waas. 

 

 

(wim heeft er al zin in!!!) 

 

 



 

2 MAART: LIMOFUIF 

Een geweldig tof feestje waarvan de info nog volgt. 

 

 

Dit was het voor deze maand, op naar maart! 

 

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 

 

 

 

 



s 
 
 

Ola, de maños!  (=Spaans voor jow de mannen) 
Het is godnondejuos (=Spaans voor godnondeju) Februarios!! Juij, joepie! 
Da wilt zeggen dat iedereen van  jullie teergeliefde leiding  gedaan heeft me de 
examens! Dubbel juij! (=2keer juij!) (=juij! Juij!)  
Dus we gaan er 1 groot feest van maken, want het is  deze maand ook 
groepsfeest en er verjaren 2 mensen van jullie leiding, op dezelfde dag dan nog 
wel!  

 
 
 

Zondag 4 februari # shpeciale vergadering

 
 
Het is gewoon shpeciaal op puytvoet van 14-17 uur! Omda wij net examens 
hebben gehad, zouden we misschien wel ies kunnen testen wa jullie allemaal 
weten! #wollahdidifokjoemac 
Na de vergadering is het ook Tarsibar, dus verkondig het woord!! 



 

Zondag 11 februari 

 

Het is vergadering op puytvoet van 14 uur tot 17 uur, gelek altijd. We gaan wa 
vette dingen doen, maar de week erna is het al groepsfeest. Opdat het er wa 
goed uit zou zien, gaan we dus ook nog oefenen en wa dingen afspreken.  
 

Zaterdag 17 februari 

Het is groepsfeest! Van 15-16 uur gaan we de laatste keer repeteren. Kom dus 
allemaal naar de Calfac in het college. Dansen, Dansen,Dansen! 

 
 

 
Zondag 25 februari 
 

Het is jammer genoeg geen vergadering, want we zijn met de derde jaars op 
duoweekend!  Derdejaars info voor jullie volgt nog via mail! 
Voor de  

 3e  (365dagen) s   , jullie kunnen   t    een beetje (hoofdstad van 

Oostenrijk). Of iets anders doen natuurlijk. 
 

до свидания en 直到3月份 ! (google vertalen) 
 
 
Bax: 0494240075  
Julie: 0477819901  
Tom: 0478185347 
Emmeline: 0498015393  
Hebe: 0496325421  
Victor: 0471381357  



GIVERSSSS 
Beste tarsifighters, het is voor jullie al geen nieuws  

meer dat er een drukke maand aan komt!  

Denk maar aan onze ongetwijfeld succesvolle quiz en de 

voorbereidingen op het groepsfeest en de fuif. 

 

Zondag 4 februari 

Zondag 11 februari 

De eerste vergadering is meteen een 

specialeke! We gaan er alle vijf namelijk niet bij 

zijn vandaag… Als vervanging organiseren we 

een JOL-vergadering! ‘Huuuh moest da nie LOL 

zijn??’ Ma nee dat betekent dat het een Jong Oud 

Leidingsvergadering is. Dus leiding die onlangs 

uit de scouts zijn gestapt kunnen jullie 

verwachten vandaag, spannend! 

Vandaag is ook de eerste TARSIBAR van het 

nieuwe jaar!! 

14u tot 17u op Puytvoet 

 

Het groepsfeest komt allsmaar dichterbij en daarom  

zullen jullie nog een paar keer een been moeten  

zwieren om jullie niet belachelijk te maken 

volgende week. Tussendoor spelen we uiteraard nog  

wat gewone spelletjes! 

 

14u tot 17u op Puytvoet 



 

Vrijdag 16 februari 

Zaterdag 17 februari 

Het is eindelijk zover! De eerste quiz uit de rijke 

geschiedenis van Sint-Tarsicius is een feit! 

Vanavond zullen jullie samen met ons een 

handje moeten toesteken om deze geldactie tot 

een goed einde te brengen. Verdere info over de 

uren en jullie takenpakket volgt nog! 

Nadat we de Calfac ingewijd hebben met onze succesvolle quiz is het al de beurt aan het 

volgende event van onze scouts; het jaarlijkse groepsfeest! Het thema dit jaar is Tarsea. 

Duidelijker kan niet denken we dus we veronderstellen dat jullie wel weten hoe onze actjes 

eruit zullen zien  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 februari: GEEN VERGADERING 

Wees niet zoals Jay en kom vandaag alstublieft niet naar de puytvoet, je 

gaat er namelijk alleen staan, joepie! 

Vrijdag 23 tot zondag 25 februari  

DUOWEEKEND!   YES! 

Weer een ongewoon weekend deze maand? Jazeker!  

Wat houdt dit in? 

Tijdens dit weekend gaan onze 3de jaars samen met de derest van de 3de jaars van 

District Klaas op weekend!  

De brief met verdere weekendinfo volgt op tijd! 

Dit betekent dat het voor de 1ste en 2de jaars geen vergadering is dit weekend… 

 



Zo zit deze maand er weer op en kunnen we met veel verwachting 

uitkijken naar de volgende maand met onder andere onze fuif waar we 

zeker een knaleditie van willen maken! 

 

Een stevige linker, jullie leiding 

Stef: 0477033190 

Arno: 0478035946 

Merel: 0479749557 

Astrid: 0496681440 

Gerben: 0478332955 


