
VOORWOORD 

De voorlaatste maand van ons scoutsjaar is ingetreden. Het scoutsjaar gaat weer 

vliegensvlug. Ook deze maand staan er nog tal van leuke dingen in het vizier!  

Zondag 6 mei is het OUDERVERGADERING. Nu is het tijd aan de ouders om te 

bewijzen of er een echte scout in hen schuilt! Vandaag zijn namelijk alle ouders 

uitgenodigd om mee te komen spelen met hun kinderen. Haal jullie innerlijke 

beest nog eens naar boven en kom jullie uitleven op ons geliefde Puytvoet.  

Achteraf sluiten we af met een gezellige Tarsibar, dit is tevens de laatste van 

ons scoutsjaar die zal plaatsvinden op het Puytvoet.  

Zaterdag 12 mei gaan we op groepsuitstap !! We verklappen nog even niet waar 

we naar toe gaan. Wel kunnen we al vertellen dat het heel leuk zal worden! We 

spreken af om 9u aan het station van Sint-Niklaas en sluiten daar weer af om 

17u. Neem allemaal 25 euro mee en een lunchpakket.  

Vanaf 26 mei beginnen weer de eerste avondvergaderingen op zaterdag. De 

leiding heeft namelijk al examens. Zaterdagavond zetten zij graag de boeken 

even aan de kant om alle stress even te vergeten. We wensen hun uiteraard heel 

veel succes en goede moed (natuurlijk ook voor de leden die al examens hebben: 

veel succes)!  
 

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 



Mei 
Dag liefste kampoentjes, zijn jullie er weer klaar voor om met ons super leuke 

spelletjes te spelen. Want deze maand gaan we heel veel leuke dingen doen. 

Bereid jullie dus maar goed voor want wij zijn er klaar voor! 

 

ZONDAG 6 mei 
Vandaag is het oudervergadering. Dus 
mogen jullie allemaal jullie mama en 
papa meepakken naar de scout. Zodat 
we met zen allen kunnen laten zien 
hoe leuk het hier wel niet is. De 
vergadering start zoals gewoonlijk om 
14u en eindigt om 17u op puytvoet. 
 
Na de oudervergadering kan je samen 
met je ouders, broers, zussen en al wie mee wil nog even op puytvoet blijven 
en genieten van een hapje en een drankje op onze Tarsibar aan het lokaal. 
 
 

ZATERDAG 12 mei 

 
Vandaag gaan we op groepsuitstap, jeeeeeeej!!!  
We vertellen nog niet naar waar we gaan want dat is nog een grote verassing. 
Maar jullie kunnen altijd een gokje wagen. Dit doen we trouwens niet enkel 
met de kapoenen maar met heel 
onze scouts. Dus alle takken gaan 
mee. 
 
 
Jullie worden zaterdagochtend 
allemaal verwacht om 09:00 aan de 
bol van het station van Sint-Niklaas 



waar jullie ouders jullie om 17:00 opnieuw weer mogen komen ophalen. 
 
 
Wat mee te nemen op deze suuuuper coole uitstap?  
- Lunchpakket en drinken  
- 25 euro 
- jullie allerbeste humeur  
 

ZONDAG 20 mei 

 
Vandaag is het wieltjes vergadering. Breng 
dus allemaal iets mee met wieltjes. Een 
steps, rolschaatsen, noem maar op. Wij 
verwachten jullie om 14u op de markt bij 
het sinterklaasbeeld. En om 17u mogen 
jullie ouders je terug komen halen. Wij 
hebben er al zin in hoor. Jij ook? 
 
 
 

 
ZATERDAG 26 mei: 18u30-20U30 op Puytvoet 

 
Aangezien jullie leiding binnen enkele dagen alweer examens hebben, spreken 
we vanaf nu weer op zaterdagavond af op puytvoet.  
Gelukkig is het in mei al wat warmer dan in januari en is spelletjes spelen als 
het donker is zelf nog leuker dan overdag!  
Benieuwd wat we vanavond allemaal gaan uitspoken? Kom dan zeker naar de 
scouts.  
 
 
 

 
 

Zo dat was het weer voor deze maand. Vergeet niet elke vergadering af te 
melden mocht je niet kunnen komen, zo kunnen wij inschatten met hoeveel we 

zullen zijn en kunnen we onze spelletjes daaraan aan te passen.  
Ook voor groepsuitstap zouden we graag weten of jullie van de partij zijn. 



 
KUSJES VAN DE LEIDING!! En tot in juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 RIET 

0496.30.48.24 

BO 

0474.59.55.97 

MICHIEL 

0494.86.91.14 

TIBO 

0479.92.72.11 

LISE 

0494.81.95.25 

BORRE 

0479.98.09.89 



Welpen 

De maand mei staat weer voor de deur en 

hopelijk blijft het weer zo mooi! Dus kom zeker 

allen naar de scouts dan kan je hier volop van 

profiteren. Mei zit weer boordevol leuke 

activiteiten want we jullie ouders mogen een 

keertje komen mee spelen met daarna een 

gezellige Tarsibar en we gaan op groepsuitstap!!!! Joepie!!! Omdat de leiding 

examens heeft starten we met de avondvergaderingen op 26 mei. 

Zondag 6 mei Puytvoet 14u- 17u + Tarsibar 

Wooow vandaag mogen jullie mama en papa 

meekomen spelen! Vergeet dus zeker niet je 

ouders mee te nemen want we spelen een 

super spel! Na de vergadering is een Tarsibar 

waar jullie nog wat kunnen nababbelen met 

een drankje. T-shirts, dassen, truien zijn dan 

ook te koop.  

Zaterdag 12 mei Station Sint-Niklaas 9uur 

Joepie!!! Vandaag is het groespuitstap!! Spannend, waar zou het dit jaar naar toe 

gaan?? 

Jullie worden verwacht om 9uur aan het station van Sint-Niklaas met een 

lunchpakket (boterhammen, drinken, fruit of koekje). En om 17u mogen jullie daar 

weer opgehaald worden. Indien het warm wordt vergeet ook geen zonnecrème.  

 

 

 

Zondag 20 mei Puytvoet 14u-17u  

Een doodgewone vergadering op Puytvoet maar daarom niet minder leuk. We gaan iets 

superformiweldigeindefantakolosachtig doen, maar wat vertellen we jullie nog niet! 



 

Zaterdag 26 mei Puytvoet 18u30-20u30 

De eerste avondvergadering van het jaar! Maak jullie borst maar nat want het 

Puytvoetbos heeft vele geheimen die jullie moeten ontrafelen! 

Zaterdag 2 juni Puytvoet 18u30-20u30  

Opnieuw een avondvergadering! Vandaag lossen 

we raadsels op! Lukt het jullie om de mysteries 

te ontrafelen? 

 

 

 

 

Dit was het weeral, tot in juli! Vergeet zeker niet een berichtje te sturen als je niet 

kan komen! 

Jullie lieftallige leiding,  

Klara 0489549365 Wim 0471249628Flore 0495192941 Marcel 0495362326 Anouk 

0497637818 Aster 0470226338 



 

 

 

 

 

  



Jonggivers 
 
Beste JV’s het is mei en in mei leggen alle vogelbekdieren en vier andere soorten 
mierenegels een ei. Dat is speciaal want dat zijn zoogdieren en die leggen normaal geen 
eieren. Maja wa is er tegenwoordig nog normaal? 
Hopelijk wordt het deze maand k-ei tof! #HAHAECHTKAPOTLACHEN 
 
Zondag 6mei: 
 
Het is oudervergadering op puytvoet van 2 tot 5! Dus pak zoveel mogelijk van uw ouders 
mee, want het gaat echt super vet worden (Als het goed weer is) (want anders ist maar 
stom) (maar het zal wel goed weer zijn).  
Wat het weer ook geeft, na de vergadering is het onze laatste Tarsibar!  
Zorg er dus zeker voor dat jullie ouders, als ze nog niet op de vergadering waren tenminste, 
na de vergadering nog gezellig iets komen drinken!  
 
 
Zaterdag 12mei  
 

Vandaag is het groepsuitstap!!! 
Jullie worden om 9 uur verwacht aan het station van Sint Niklaas met een lunchpakket. Om 
17u sluiten we daar ook weer af. Want we gaan leuke dink doen vandaag! En het gaat zeker 
zo plezant zijn als bij onzen Benny op de kinderboerderij!  
https://www.facebook.com/Onzenbenny/videos/1727872387425516/ 
Zeker checken als ge Facebook hebt. 

https://www.facebook.com/Onzenbenny/videos/1727872387425516/


 
 
Zondag 20mei  
 
Is het onze laatste gewone vergadering van het jaar, OUH NEE! 
Kom dus zeker allemaal af om voor de laatste keer dit jaar, op ne zondag, een super graaf 
spel te spelen op de puytvoet van 2 tot 5. 
 
 
Zaterdag 26 mei 
 
We beginnen vandaag met de avondvergaderingen; omdat velen onder jullie, denk ik, net 
zoals wij bijna examens hebben! 
Gelukkig is het nog lang licht en durft de leiding jullie van 18.30 uur tot 20.30 uur leiding te 
geven op de puytvoet. 
Ondanks het feit dat het nog lang licht blijft, zal de blair witch de kindjens wel ies een 
bezoekske komen brengen als ze nie naar de scouts komen! En da willen we liever niet 



natuurlijk! 

 
 

Mei is gedaan! tot in juni!!!! 

 

Tom: 0478185347    Bax: 0494240075  Victor: 0471381357  

   

Emmeline: 0498015393   Hebe: 0496325421   Julie: 0477819901  

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 6/5     14-17 Puytvoet 

Vandaag mogen jullie samen met jullie 

ouders het varken uithangen want het is 

namelijk oudervergadering! Aan de ouders 

die een excuus hebben om niet te komen  

Aansluitend organiseren we hopelijk een 

zonnige tarsibar!  

Zaterdag 12/5                           Locatie onbekend 

Vandaag staat de jaarlijkse groepsuitstap weer op het 

menu! Benieuwd wat de secret location dit jaar is?  

Kom dan met €25 om 9u naar het station van Sint-Niklaas 

en wees verbluft :o Rond 17u zullen we hier dan terug 

aankomen. 

 

 

GIVERS 
Ewaa givers, het langverwachte buitenlands kamp komt nu eindelijk in 

zicht nu we op voorkamp zijn geweest. Doorheen dit boekje laten we nog 

eens een kleine preview zien van hoe vet het wel niet gaat worden! 

Dinsdag 1/5 

De eerste dag van mei en tis alweer van da. Vandaag staat 

er nog een grote geldactie gepland: de Spartacusrun!  

We verwachten dus massale aanwezigheid bij één van de 

laatste sprinten naar de finish! (wow like als je het snapt) 

Verdere info volgt nog! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20/5            14-17 Puytvoet 

Voor de 2de keer deze maand geven we aandacht 

aan de oudjes onder ons, het is namelijk terug een 

weekendje Tarsenior! Nog niet voor jullie dus…  

Zondag is het dus gewoon weer verg adering. Als 

de oudere garde het varken kan uithangen dit 

weekend kunnen wij dat ook, letterlijk: vandaag 

plannen we nog eens een vuile vergadering! 

 

Zaterdag 26/5               19u30-21u30 Puytvoet 

Zijn da nu weer examens?? Je kan het al raden, vanaf vandaag beginnen de 

avondvergaderingen terug!  

Wij hebben nog eens zin in een gewone vergadering, jullie ook? 

Wij zien jullie terug in de laatste maand van dit scoutsjaar! Tot dan! 

Jullie leiding 

Stef: 0477033190 Arno: 0478035946 Astrid: 0496681440  

Merel: 0479749557 Gerben: 0478332955 


