
Voorwoord 

Vorige maand organiseerden onze givers hun allereerste Tarsi-quiz, deze was meteen 

ook een voltreffer! De volgende dag erop was het weer tijd voor ons jaarlijks 

groepsfeest. Graag willen wij alle aanwezigen bedanken en natuurlijk ook alle mensen die 

hierbij geholpen hebben. Na deze drukke maand, wordt maart iets rustiger.  

2 maart organiseren onze kapoenen en welpen de ‘LIMOFUIF’. Deze gaat door in de 

fuifzaal Eglantier. Hier zijn alle andere kapoentjes en welpjes van Sint-niklaas op 

uitgenodigd. Later op de avond gaat hier onze giverfuif ‘LOUDER THAN A BOMB’ door.  

18 maart is het LEIDINGSWISSEL. Deze vergadering gooien we de leidingsploeg eens 

helemaal door elkaar en krijgt elke tak voor een dag andere leiding.  

24 maart is het disrictsdag, dit is een vergadering voor elke scouts van Sint-Niklaas. Dit 

jaar verloopt het iets anders en spreken we af op het Puytvoet en sluiten we af op de 

markt. 

 

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 



  

 

 

Nadat we in februari het beste van ons zelf hebben gegeven op het groepsfeest 

en de kapoenen dag is er weer een nieuwe maand aangebroken en er wachten 

weer een boel fantastische vergadering op ons. Benieuwd wat we deze maand 

allemaal gaan meemaken? Lees dan het boekje maar kom vooral naar de 

vergaderingen om het zelf te beleven. 

 

Vrijdag 2 maart 18:00-20:00 Apostelplein Sint-Niklaas 

Vandaag is het Limo-Fluo-Fuif. Kom allemaal verkleed in fluo kleren, brillen, 

hoeden,… naar Den Eglantier op het apostelplein om eens goed te feesten. Breng 

ook zeker €2.5 mee. 

 

 

Zondag 11 maart 14:00-17:00 Puytvoet 

Vandaag is het weer op het Puytvoet te doen voor een niet te missen 

vergadering. Kom echte topsporter naar de vergadering want het is Olympische 

Spelen vergadering. 

  
Breng deze tekening juist ingekleurd mee en je maakt kans op een extra 

voordeel tijdens het spel. 



 

Zondag 18 maart 14:00-17:00 Puytvoet 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse LEIDINGSWISSEL. Deze vergadering zullen 

jullie het zonder ons moeten doen want er komt leiding van een andere tak bij de 

kapoenen leiding geven. Voor wie ons nu al zou missen, niet getreurd want 

volgende week zijn wij gewoon terug.  

 

 

Zaterdag 24 maart 12:00-17:00 Puytvoet 

Vandaag is het districtsdag dus gaan we spelletjes spelen met alle scoutsen van 

District Klaas. We beginnen met een enorme picknick op ons geliefde Puytvoet 

dus vergeet jullie lunchpakket niet. Daarna gaan we een groot spel spelen dat. 

We sluiten deze middag af met een wandeltocht naar de grote markt waar we 

om 17:00 een enorme karree zullen maken. 

 

 

Zo dat was het voor maart. Nu is het uitkijken naar de maand april want dan 

gaan we op PAASWEEKEND!!!!!! Joepie!!!! Info hierover krijgen jullie later per 

mail opgestuurd. 

Veel 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 



 

 

Hallo tofste welpen!!  

Februari is alweer voorbij en we hebben er weer een geweldig tof groepsfeest opzitten. 

Gelukkig is onze inspiratie nog steeds niet op en hebben we voor jullie weer een zalige 

maand klaarstaan!!! 

VRIJDAG 2 MAART: LIMOFUIF 

Zoals elk jaar organiseren wij een limofuif voor de kapoenen en welpen van alle scoutsen van 

Sint-Niklaas.. Dat zou je natuurlijk niet willen missen!!! Dit jaar is het geen gewone limofuif, 

maar een limo-FLUO-fuif. Kom daarom dus verkleed met zoveel mogelijk fluo kleren en 

accessoires.  

We spreken af om 18.00u voor de fuifzaal Egelantier op het apostelplein en om 20.00u 

sluiten we daar ook af. Vergeet zeker geen 2,5 euro mee te nemen voor een frisdrank/water 

en een zakje chips!! 

Hopelijk tot dan!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 11 MAART: PIRATENVERGADERING 

Deze zondag is het piratenvergadering op Puytvoet van 14.00u tot 17.00u! Verkleed jullie 

dus allemaal in een stoere piraat want dit kan je wel eens extra voordelen opleveren tijdens 

het spel….. Tot dan!! 

 

 

 



ZONDAG 18 MAART: LEIDINGSWISSEL 

Huh???? Waar zijn Aster, Klara, Flore, Marcel, Wim en Anouk naartoe?? Waar is onze 

leiding???  

Blijven ademhalen welpen, het is volledig normaal dat jullie deze zondag onze bekende 

gezichten even moeten missen. Vandaag zitten jullie opgescheept met leiding van andere 

takken op Puytvoet van 14.00u en 17.00u. Maar wie dit gaan zijn, blijft een verrassing tot de 

dag zelf. Maar niet gevreesd, volgende week zijn we er weer!!  

Spannend…. Zeker komen dus!!!! 

 

ZATERDAG 24 MAART: DISTRICSDAG 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TOT IN APRIL!! 

 

                                                                             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 

   



JV’S MAART 

 

Zaterdag 3 maart 

Een beestig kamp huh wa?... Jawel kiddo’s, vandaag doen we een tweede 

verkoopactie! Even de praktische dingen overlopen: fiets, rugzak, fietszakken 

eventueel, afspraak om 13u aan de bibliotheek en de vergadering is gedaan om 

18u. Dan zijn jullie allemaal terug vrij om rond te fladderen! 😉 Probeer met 

zoveel mogelijk aanwezig te zijn, dan gaat dit zeer vlot gaan en kunnen 

we op kamp een super beestige daguitstap regelen! XOXO 

 

Zondag 11 maart 

Vandaag nog eens een classic puytvoet vergadering! Gewoon wa rollebollen op 

onze puytvoet, wie kan da zelfs afwijzen. Wij zullen een heel gamma aan 

beestige spelletjes voorzien, puur en alleen voor jullie entertainment! Be there 

or be square! Kusjes xxx 

 

Zondag 18 maart 

Vandaag wordt een duistere dag voor de jonggivers… Jullie gaan vandaag een 

dagje zonder jullie geliefde leiding moeten proberen functioneren, want 

vandaag is het LEIDINGSWISSEL! Op de dag zelf zullen jullie te weten komen 

wie jullie zal leiden, maar het zal in ieder geval niet jullie geliefd zestal zijn… 

Maak er het beste van kindjes! Much love xxx 

 

 

 

 

 



Zaterdag 24 maart 

Weer op zaterdag??? Ale wa is da nu?  

Yes yes vriendjes, weeral op zaterdag! Vandaag is het namelijk DISTRICTSDAG! 

Afspraak om 12u op puytvoet met een lunchpakket! Voor de rest normale 

scoutskledij. Laat maar eens zien waar tarsi’s van gemaakt zijn!!! (Azo mss 

overdreven me wa schmink ofzo, altijd vet!) 

C U THERE! XoXo 

 

 

Voila jv’kes, dat was het al weer voor maart… Maandelijkse reminder: altijd in 

uniform, afbellen moest je niet kunnen komen, en voor andere vragen kan je 

ALTIJD bij de leiding terecht! This was the leiding, and we’re signing out… 

DOOOOOOITZ!  

 

Bax: 0494240075 

Julie: 0477819901 

Tom: 0478185347 

Emmeline: 0498015393 

Hebe: 0496325421 

Victor: 0471381357 



Givers 
Februari is voorbij, en het was een topmaand. We willen jullie graag toch nog 

eens bedanken voor jullie inzet op zowel de quiz als het groepsfeest, het had 

niet vlotter kunnen verlopen! 

Als die inzet en opkomst zo hoog blijven, hebben we er vertrouwen in dat het 

kamp alleen maar zalig kan worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 2 maart 

Vandaag is het dikke feest, ons 

eigen feest dan nog wel! 

Louder Than A Bmb!! 

Kom in uniform om 20u naar 

den Eglantier! 

Neem allemaal slaapgerief mee 

(slaapzak, matje, pyjama…) 

want na de opkuis slapen we in 

de Karree. 

Na een ontbijt kunnen jullie 

rond de middag weer naar 



huis. 

Zondag 11 maart 

Vandaag doen we nog eens een gewone zondagvergadering met een megavet 

spel, van 14u – 17u op de Puytvoet! 

 

 

 

 

      Zondag 18 maart 

 Je zal ons vandaag niet te zien krijgen, wij gaan namelijk bij een andere tak 

leiding geven   

Jaja het is leidingswissel! 

Kom van 14u-17u naar Puytvoet om je nieuwe  leiding voor 1 dag te leren 

kennen. 

  



Zaterdag 24 maart 

Het is districtsdag!! 

Let op, het concept is een beetje veranderd: we pick-nicken op Puytvoet 

en eindigen op de grote markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 maart 

Tijd voor nog eens een geldactie! 

We gaan cactusjes verkopen in Antwerpen op de Meir en in de rest van de 

stad. 

Probeer met zoveel mogelijk aanwezig te zijn! Hoe meer postjes we hebben, 

hoe beter natuurlijk. 

We spreken af aan de grote bol van het station van Sint-Niklaas om 10u40 en 

om 17u zijn we daar weer terug. 

 

  



Zo dat was het dan weer voor deze maand! 

En zoals altijd:  Afbellen als je niet kan komen 

   In perfect uniform aanwezig 

Astrid: 0496681440         Arno: 0478035946        Gerben:  0478332955        

  Stef: 0477033190  Merel: 0479749557 


