
VOORWOORD 

We zijn alweer bij de laatste scoutsmaand aanbeland.  

Wat is het jaar weer voorbijgevlogen… Gelukkig staan er nog 4 leuke kampen in 

het vizier!!! 

Aangezien de leiding en de leden volop in de examens zitten, hebben we deze 

maand nog avondvergaderingen op zaterdag. De kapoenen kunnen vanaf 17 juni 

weer van zondagvergaderingen genieten, de rest zal moeten wachten tot de 

laatste vergadering op 1 juli!  

1 juli is het de allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar, we spreken af om 14 

u op het Apostelplein en gaan dan in het park van Sint-Niklaas een tof spel 

spelen. Om 17 u sluiten we weer af op het Apostelplein. Aansluitend zullen de 

kamp-infomomenten plaatsvinden. Dit zal voor de kapoenen en welpen van 

17u tot 17u30 doorgaan en voor de jonggivers van 17u30 tot 18u. 

Probeer er zeker bij te zijn want hier krijgen jullie alle nodige info om op kamp 

te vertrekken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.  

In juli kunnen jullie allemaal op het langverwachte kamp vertrekken waar 

iedereen al een heel jaar naar uitkijkt!  

Voor onze givers is het dit jaar een bijzonder kamp, zij vertrekken namelijk op 

buitenlands kamp naar Slovenië en Kroatië (Istrië). Dit zal een heel leuke 

ervaring worden.  

We kunnen ook al even vooruitblikken naar volgend scoutsjaar: 15 september zal 

onze overgang en BBQ plaatsvinden. Die dag komen jullie te weten wie de nieuwe 

leiding zal worden.  

Bij vragen kan u ons steeds contacteren via: groepsleiding@sint-tarsicius of gsm.  

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 



Dag kapoentjes,  

Het wordt steeds beter weer en dan móeten we wel buiten 

spelen! Juni is jammer genoeg wel de laatste maand met 

supertoffe scoutsvergaderingen…  

Maar niet getreurd! In juli gaan we samen op een onvergetelijke 

en avontuurlijk kapoenenkamp! Zondag 1 juli geven wij een infoavond, zodat jullie 

alles over het kamp te weten komen.  

Zaterdag 2 juni 18u30-20u30 op Puytvoet 
Kom met zoveel mogelijk kapoenen naar Puytvoet, de leiding heeft jullie hulp nodig! We 

hebben een supercool spel voor jullie in petto dat we samen met jullie moeten spelen. Om 

18u30 op Puytvoet zullen jullie ontdekken hoe cool het is. Tot dan!  

Zaterdag 9 juni 18u30-20u30 aan het zwembad van Beveren 
Neem vandaag allemaal jullie zwembroek, badpak of bikini mee, want we gaan zwemmen! 

Dit wordt ongetwijfeld super leuk, de leiding heeft er al heel veel zin in! 

We spreken af om 18u30 aan het zwembad Lago, in Beveren. Neem jullie zwemkledij, 

handdoek en 5,5 euro mee.  



 

Zondag 17 juni 14u-17u op Puytvoet 
Het is weer tijd voor een echte scoutse, traditionele zondagverdagering. Verwacht jullie 

daarom maar aan actieve scoutsspellen! Kom om 14 uur naar Puytvoet zodat we kunnen 

bewijzen dat jullie de beste kapoenen van Sint-Niklaas zijn!  

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 juni 14u-17u op Puytvoet 
Omdat het nu officieel zomer is (en hopelijk 

mooi weer) mogen jullie allemaal jullie 

waterpistool of een ander waterspeelgoed 

meenemen. Wat we precies hiermee gaan 

doen, kunnen jullie ontdekken om 14 uur op 

Puytvoet. 

 

Zondag 1 juli 14u-17u aan de karree 
Ouh nee! Vandaag is het de laatste vergadering! Om het scoutsjaar 

goed af te sluiten spreken we af om 14 uur aan de karree op het 

apostelplein. Wat we daar gaan doen, is nog een verrassing.  

Op het einde van de vergadering is er een infomoment in de karree 

over het groot kamp. Dit zal ongeveer van 17u tot 17u30 duren.  

 

Dit was het voor de maand juni! 

Jullie lieftallige leiding, 

Bo 

0474.59.55.97 

Lise 

0494.81.95.25 

Riet 

0496.30.48.24 

Michiel 

0494.86.91.14 
Borre 

0479.98.09.89 

Tibo 
0479.92.72.11 



 

 
 

 

 

Liefste welpen,  

Het is weeral Juni en dat betekent niet alleen bijna vakantie  maar ook dat we ook bijna 

alle vergaderingen van dit jaar er op hebben zitten . Maar niet getreurd want de leiding 

heeft super leuke activiteiten voor jullie in petto! 

 

Zaterdag 2 juni op Puytvoet 18u30 – 20u30 

 

Vandaag gaan we samen een 

raadsel moeten oplossen! 

Benieuwd naar dit raadsel? Kom 

dan zeker naar de scouts want 

we gaan hier veel welpen voor 

nodig hebben.  

Jullie kunnen deze rebus al eens 

proberen oplossen en zo jullie 

brein al een beetje trainen voor 

zaterdag. 

 

 

Zaterdag 9 juni zwembad van Beveren 

18u30-20u30 
Het is dringend tijd om ons nog eens goed te 

amuseren in het zwembad, kom dus 

allemaal naar het zwembad van Beveren 

met jullie zwemkledij, een handdoek en 5,5 

euro. 

De leiding heeft er al suuuper veel zin in! Jullie 

ook?  

  



Zaterdag 16 juni op Puytvoet 18u30 - 20u30 
Vandaag is het aan jullie, de coole welpen van Sint-Tarsicius 

om jullie te bewijzen. Benieuwd waarom en hoe jullie zich 

zullen moeten bewijzen?  

Kom dan zeker naar 

Puytvoet! 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 juni op Puytvoet 18u30 -  20u30 
Maak jullie klaar om voor de laatste keer dit schooljaar Puytvoet op stelten te zetten samen 

met jullie lieftallige leiding! De leiding heeft namelijk een aantal kei leuke spelletjes voor jullie 

in petto! 

 

Zondag 1 juli  14 - 17 u 
Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar en deze gaat voor alle takken op 

verplaatsing door, we spreken om 14u af aan de Karree op het apostelplein en om 17u mogen 

jullie ouders jullie hier weer oppikken. Na de vergadering is het in de karree infoavond over 

het kamp, voor welpen en kapoenen is dit van 17u tot 17u30. 

 

 
Wim: 0471249628 Anouk: 0497637818 Flore: 0495192941 

Klara: 0489549365 Aster: 0470226383 Marcel: 0495362326 



Voor de allerlaatste keer dit jaar: 

Dag Allerliefste Jonggivertjes!!! 
De maand juni komt dichterbij en dat wil zeggen dat de avondvergaderingen weer van start gaan! 

 

Juni … de maand van vele taken en examens! 

We verwachten alle ijverige studenten op het Ster (ingang 

trampolines), zodat we de frustraties van al die 

schooldinges even kunnen weg werken.  

Vergeet niet om een  foto / tekening / cartoon … mee te 

brengen van jullie minst favoriete leerkracht en 3 euro. 

Om 20u30 mogen jullie weer huiswaarts keren met een 

opgelucht gevoel. 

Ben je nieuwsgierig naar wat jullie supertoffe leiding 

nu weer in elkaar heeft gestoken? 

Kom dan eens piepen op de Puytvoet om 18u30.  

Om 20h30 kunnen jullie met een glimlach huiswaarts 

keren. 

 

 

 

  

 Bowlingpaleis (Plezantstraat) om 18u30 

De ballen gaan vanavond aan het rollen! 

We gaan allemaal samen een potje bowlen.  

Breng allen 5 euro mee aub. 

 

 



 

Joepieeee het is zomer geworden!! De ideale 

moment om de bloemetjes eens buiten te zetten! 

We verwachten jullie op Puytvoet met jullie favoriete 

bloem in de hand. 

Tot dan allerliefste pisbloempjes 😉  

 

Vandaag is het de allerlaatste vergadering van 

het scoutsjaar! 

Maar niet getreurd, het kamp moet nog komen 

voor moest je dit even vergeten zijn! 

We spreken af om 14h aan de Karree 

(Apostelplein).  

LET OP na de vergadering is het aansluitend 

infomoment over het kamp. De ouders en hun 

jonggiver(s) worden verwacht rond 17h15 - 

17h30 aan de Karree. Om 17h start het 

infomoment voor de kapoenen en welpen, en de 

jonggivers sluiten hier direct op aan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emmeline: 0498015393 

Victor: 0471381357 

Tom: 0478185347 

Julie: 0477819901 

Hebe: 0496325421 

Simon: 0494240075 

 



Givers 
 

Zaterdag 2 juni 19:30-21:30 

De leiding is al vollenbak examens aan het maken, dus vandaag gaan we eens goed ontspannen in 

het Bowlingpaleis yeey!  

 

We spreken vrijdag af om 19:30 aan het Bowlingpaleis (Plezantstraat) en staan daar weer buiten om 

21:30. 

Breng allemaal 6 euries mee voor potje bowlen en een drankje. 

 

Zaterdag 9 juni ~ 19:30-21:30 

Nog eens een kei coole vergadering op de Puytvoet! Zorg dat je er bent of de boze fetS komt je 

opzoeken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 16 juni ~ 19:30-21:30 

We doen een Stervergadering! 

We spreken af aan de ingang van de Brockelink 

(Vossekotstraat). 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 juni ~ 19:30-21:30 

 

Vergadering 

op 

Puytvoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees erbij 

19:30 – 21:30 

 

 

  



Zondag 1 juli ~ 14:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maar dat betekent dus ook wel dat we al super dicht zijn bij het buitenland kamp!!! 

We spreken met z’n allen af op het Apostelplein voor de Karree om 14:00. 

Om 17:00 verzamelen we daar weer en sluiten we onze laatste zondagvergadering af (snif). 

 

Zo , onze vergaderingen zitten erop… Het enige dat er nu nog overschiet om er een topjaar van te 

maken is ons kamp. 

En we zijn ervan overtuigd dat het een prachtige afsluiter wordt van dit zalige jaar. 

Bedankt voor jullie inzet, jullie zijn een topgroep! 

 

 

Astrid: +324 96 68 14 40     Gerben: +324 78 33 29 55  Merel: +324 79 74 95 57 

   Stef: +324 77 03 31 90         Arno: +324 78 03 59 46 
 

Niet vergeten af te bellen als je niet komt 

+ 

PERFECT UNIFORM 

 


