
HO HO HOOO beste ouders, leden en sympathisanten, 

Eerst en vooral zouden wij, de leidingsploeg en groepsleiding, jullie een fantastisch jaar 
willen toewensen. Nu onze buikjes goed rond gegeten zijn, de cadeautjes allemaal zijn 
uitgepakt en de kerstboom misschien al uit het huis wordt gegooid, is het terug tijd om er 
een lap op te geven! De eerste maand van het jaar 2018, een maand vol nieuwe uitdagingen, 
wensen en voornemens. Maar ook een jaar met tal van spetterende vergaderingen! Om uw 
nieuwe kalender al wat voller te proppen, zetten wij graag voor u alle belangrijke datums 
van de komende maanden op een rijtje: 

Zondag 4 februari  eerste Tarsi-bar van 2018 

Zaterdag 17 februari  Groepsfeest (uitnodiging volgt) 

23 – 24 – 25 februari  duoweekend (enkel voor de derdejaars, niet voor de kapoenen) 

25 februari   kapoenendag 

Vrijdag 9 maart  giverfuif Louder Than A Bomb 

Zondag 18 maart  leidingswissel 

Zaterdag 24 maart  districtsdag 

6 – 7 – 8 april   paasweekend kapoenen 

9 – 13 april   paaskamp jong-givers 

20 – 21 – 22 april  paasweekend welpen 

Zaterdag 12 mei  groepsuitstap 

Zondag 20 mei  oudervergadering en Tarsi-bar 

 

Moesten er nog vragen/opmerkingen/… zijn, kan u ons ten aller tijde bereiken op het 
emailadres: groepsleiding@sint-tarsicius.be 

Of u kan ons bellen op de volgende nummers: 

Elise   0475/43.57.90 

Mele  0499/61.74.08 

Piet VDG 0475/94.92.82 

Piet VD 0478/83.85.65 

Lore   0472/03.66.28 

 

 

mailto:groepsleiding@sint-tarsicius.be


 
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!! Het nieuwe jaar is van start gegaan. Het is 
terug tijd om ons eens goed te amuseren op de scouts. Dat doen we deze 
maand op zaterdag avond omdat de leiding moet studeren voor de 
examens. Wat we deze maand allemaal gaan beleven lezen jullie 
hieronder.  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 januari 18:30 – 20:30 Grote Markt Sint-Niklaas 

Vandaag is het driekoningen en dat kunnen we dus niet laten voorbij gaan 
zonder al zingend rond te trekken van deur tot deur. Warm jullie stem dus 
maar op en kom allemaal verkleed als een van de drie koningen, en met 
een kameel, naar de Grote Markt van Sint-Niklaas. We spreken af aan het 
Sinterklaas beeld aan de ingang van het stadhuis. 

 

 

 



Zaterdag 13 januari 18:30 – 20:30 Puytvoet 

Omdat het deze tijd van het jaar nogal donker kan zijn op Puytvoet spelen 
we vandaag het grote zaklampen spel. Zorg dat de batterijen van 
jullie zaklamp opgeladen zijn want je zou die wel eens nodig kunnen 
hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 januari 18:30 – 20:30 Bowlingpaleis Sint-Niklaas 

Vandaag kunnen jullie laten zien hoe goed jullie kunnen bowlen. Hiervoor 
spreken we af aan het bowlingpaleis, Plezantstraat 264. Jullie moeten 
hiervoor 5 euro meebrengen. 

 

 

 

 



Zaterdag 27 januari 18:30 – 20:30 Puytvoet 

Op deze zaterdagavond is het nog eens tijd om Puytvoet te verkennen. 
Wat we vandaag juist gaan doen is een goed bewaard geheim maar we 
hebben uit goede bron vernomen dat het wel eens een bosspel zou 
kunnen zijn, kampen bouwen,…. Dus kom allemaal naar Puytvoet om eens 
goed te ravotten in de bossen.  

 

 

 

 

Ziezo, dat was het dan voor deze maand. We hopen dat jullie allen 
aanwezig zullen zijn. Een excuus om deze super coole vergaderingen te 
missen bestaat uiteraard niet dus komen is de boodschap!! 
Met lieve groetjes 
Jullie leiding 

 

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  

. Dus kom allemaal naar Puytvoet om eens 



Welpen 
Zaterdag 6 januari 18:30-20:30  

Vandaag is het driekoningen!  
Vergeet je niet te verkleden en oefen je zangtalenten maar! 

We spreken af op de markt van Sint-Niklaas aan het 
sinterklaasbeeld. 

Zaterdag 13 januari 18:30-20:30 Puytvoet 

OOOOOOOOhnee we zijn Aster kwijt geraakt in de bos! 
Wie kan ons helpen Aster te vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 januari 18:30-20:30 

Vandaag gaan we bowlen!  
Zwier dus allemaal jullie armen maar al los! 

We spreken hiervoor af in het bowlingpaleis, Plezantstraat 264 te 
9100 Sint-Niklaas. 

Vergeet ook geen €5 mee te nemen.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 januari 18:30-20:30 Puytvoet 

Vandaag is de laatste avondvergadering, dus als jullie benieuwd 
zijn wat we gaan doen moet je zeker afkomen! 

 

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?? 

 

 

 

 

 

 

 



Zo beste welpjes, dat was het dan weer voor de maand Januari. 
Zoals jullie wel al weten is het volgende maand Februari, en daar 
gaan we weer zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer toffe spelletjes 
spelen! Tot dan en salu! 

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 

 



Zaterdag 06/01 

Zaterdag 13/01 

Vandaag gaan we 
schaatsen, yes. Dus we 
verwachten iedereen aan 
het sinterklaasbeeld op 
de markt om 18.30. 

Neem zeker allemaal 
6euro mee en 
handschoenen anders 
kunnen jullie niet mee 
schaatsen. 

Om 20.30 mogen jullie 
terug huiswaarts keren. 

 

 

 

 

Gelieven op voorhand 
aftezeggen. 

Vandaag wordt het een “warme” 
vergadering. Om op te warmen 
van vorige week. 

Waar: puytvoet 

Wanneer: 18.30-20.30 

 

 

 

 

LIT AF 



Zaterdag 20/01 

 

Zondag 28/01 

 

Al wie 
goesting 
heeft om 
een groot 
bosspel te 
spelen is 
welkom op 
de puytvoet 
van 18.30 
tot 20.30 

Hunk?? Zondag? 
Jaja zondag! Het 
zijn weer zondag 
vergaderingen. 
Voor wie het niet 
meer gewoon is 
we spreken om 
14u tot 17u af op 
het puytvoet voor 
vette spelletjes. 



Gelieve op voorhand aftebellen!! 
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De leiding 



 

Lieve leden, 
 

Wij willen jullie graag 

het allerbeste wensen 

wat je maar dromen kan 

wees daar maar zeker van 
 

dat je met heel je hebben  

en houden 

iemand blijft waarop 

we kunnen bouwen 
 

dat je de komende dagen en jaren 

nog heel wat geldacties kan klaren 

zonder te veel zorgen, miserie of pijn 

en dat het vooral een tevreden kamp mag zijn 
 

kom naar elke vergadering 
zonder uitzondering 

en indien je eens niet kan 
laat ons iets weten dan 

 
Je kapoen, de leiding 
1 januari, De Puytvoet 

 
 
 

 



 



 



 



 


