
Voorwoord 

Als een pijl uit een boog zijn wij uit onze startblokken geschoten. De zon doet haar 

uiterste best om de zondag’en op Puytvoet nog leuker te maken terwijl de kapoenen 

pleinspelletjes leren spelen, de welpen om ter hardst vuil worden, jong-givers 

citroencitroen spelen en givers hun nieuwe leiding uittesten met een “beirenbrak”. 

Kom dus allemaal uit jullie kot want er staat dit jaar weer van alles te beleven bij de 

Tarsi’s. 

Hopelijk heeft iedereen de overgang naar zijn nieuwe tak goed verteerd en kijken jullie 

met evenveel goesting uit naar de komende maanden. Al spartelend door de erehaag 

hebben we 7 givers verbannen naar een jaartje jin, 2 nieuwe leiding verwelkomd en van 7 

tarsi’s afscheid genomen. Voor de jinners: het ga jullie goed en tot volgend jaar!  

Als nieuwe leiding verwelkomen we graag Xavier en Miel. Afscheid nemen doen we, met 

veel dank, van Lore, Hebe, Emmeline, Julie, Mele, Tom en Arno. Bedankt voor al het 

enthousiasme dat jullie in de tarsi’s hebben gestoken!  

De nieuwe leidingsploeg ziet er bijgevolg als volgt uit:   

Kapoenen       Welpen 

Borre         Klara 

Miel        Xavier 

Riet        Tibo 

Drets        Marcel  

Lise        Anouk 
 

Jong-Givers       Givers 

Flore        Stef     

Bo        Merel 

Victor        Simon 

Wimmeken       Gerben 

         Aster 

 

  



Tijdens het weekend van 5 oktober tot en met 7 oktober is het planningsweekend. 

Tijdens dit jaarlijks gebeuren, worden alle datums voor komend scoutsjaar vastgelegd. 

Vandaar dat er dat weekend geen leiding wordt gegeven.  

Op 19 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Trek allemaal jullie scoutskleding aan 

om naar het school te gaan, zodat iedereen kan zien dat jullie een TARSI zijn! Naar 

jaarlijkse gewoonte kunnen jullie komen ontbijten op de markt, komen ravotten in het 

kinderdorp en genieten van enkele livebands. 

Op 21 oktober is het oudervergadering, tijdens deze vergadering kunnen alle ouders 

mee ravotten met hun kindjes.  

Ondertussen is onze leidingsploeg volop bezig met de huisbezoeken.  

Zoals vorig jaar verloopt het inschrijvingssysteem online, verdere informatie ontvangt u 

via de leiding.  

Indien u vragen of problemen heeft, mag u altijd mailen naar: groepsleiding@sint-

tarsicius.be .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapoenen, welpen, jong-givers en givers altijd. KLAAR!  

Ingerukt! MARS! 

Groeten langst DAAR! 

 

Groetjes 

Astrid   Piet VD Piet VDG Elise   

0496/68 14 40       0478/83 85 65         0475/94 92 82     0475/43 57 90  

 

groepsleiding@sint-tarsicius.be 

 

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen vragen we u het inschrijvingsgeld  

(40 EUR) te storten voor 15 oktober op de groepskas: 

Rekeningnummer: BE20 7370 2541 5356 

 Piet Van der Gucht, Mussendreef 1, 

9100 Sint-Niklaas 

Mededeling: Naam + tak + geboortedatum lid 

Hiermee wordt uw zoon of dochter verzekerd voor elke scoutsactiviteit tijdens 

de vergaderingen, de weekends en op kamp. 
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liefste kapoentjes, 

De eerste maand van het scoutsjaar zit er al op, maar niet getreurd want jullie 
leiding is er volledig klaar voor om ook in oktober er weer volledig in te vliegen. 

Nu jullie elkaar en de nieuwe leiding al wat beter hebben leren kennen, zal 
oktober ook weer zeker en vast een top maand  worden.  

Zondag 7 oktober  

Deze zondag is het GEEN vergadering. Jullie lieftallige leiding is op 
planningsweekend. Maar zeker niet getreurd en droog jullie traantjes maar al 

want volgende week zijn we er weer, om samen weer te spelen! 

Zondag 14 oktober op Puytvoet (14-17u) 

Howdy Cowboy’s, hoe gaat ie. Vandaag word het weer een leuke dag. Wij 
spelen als echt cowboy’s en indianen. Dus kom allemaal gekleed als echte 

cowboy’s en indianen.  

 

 



 

Vrijdag 19 oktober 

Het is weer zover! Trek vandaag zeker jullie scoutsuniform aan naar school 

want het is weer DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Ga als een 
echte fiere Tarsi naar school en laat je vrienden maar zien wat een top scouts 

wij zijn! 

 

 

 

Zondag 21 oktober op Puytvoet (14-17u) 

Dag jonge kung fu meesters. Po en de vredestrijders hebben jullie hulp nodig. 
Iemand heeft ingebroken in het Jade paleis. Helpen jullie de dader te zoeken en 

op te sluiten in de gevangenis? Kom allemaal verkleed als echt kung fu 
meesters en help de dader zoeken. Jullie mama’s en papa’s kunnen jullie hierbij 

helpen want het is OUDERVERGADERING, zij mogen daarbij een hele 
vergadering lang mee komen spelen. 

 



Zaterdag 27 oktober 

Groepsverkoop 
Vandaag is het groepsverkoop, we gaan met iedereen op pad om de lekkerste 
frangipannetjes te verkopen. We spreken af om 14u aan de bibliotheek van 

Sint-Niklaas. Wij hopen jullie allemaal te zien. 

 

Zo dit was het weeral voor de maand oktober! Maar in november staan we 
opnieuw klaar voor jullie! Zeker niet vergeten af te melden door te bellen of te 

sturen naar de leiding. 

Kusjes van de leiding! 

  

   

 

       

       
   

Miel:    Drets:    Lise:  
    
0471.56.38.33  0494.86.91.14  0479.98.09.89
   

     Riet:    Borre: 
     0496.30.48.24  0494.81.95.25 



OKTOBER 
 
Beste welpjes en beste ouders,  
We hebben al twee supertoffe vergaderingen achter de rug, oktober 
wordt er niet minder op! J 
  
7 oktober 
Helaas is jullie lieve leiding op planningsweekend, 
geen vergadering vandaag dus… L Maar niet 
getreurd. We plannen voor jullie een ongelofelijk cool 
scoutsjaar! 
 
14 oktober 11u-17u op ‘t Ster 
Vandaag verwachten we jullie op ‘t Ster voor de fameuze 
nestenverdeling! Jullie mama’s en papa’s mogen jullie afzetten om 
11u en terug komen ophalen om 17u (ingang trampolines). Neem 
ook en lunchpakket mee voor deze leuke dag. Tot dan! 
 
21 oktober 14u-17u op Puytvoet: oudervergadering 
Zet jullie schrap, want vandaag mogen jullie mama en papa mee naar 
de vergadering nemen J. Dus ouders: trek jullie speelkleren maar 
aan zodat jullie het kunnen opnemen tegen jullie eigen zoon of 
dochter in een spetterend duel. 
 
Zaterdag 27 oktober 10u-17u bib Sint-Niklaas 
Haal jullie schattige snoetjes en jullie puppy-ogen maar naar boven, 
want vandaag verkopen we weer overheerlijke frangipanes om de 
kas te spijzen!  
Jullie worden verwacht om 10u aan de bib van Sint-Niklaas en jullie 
ouders mogen jullie ook daar om 17u weer komen ophalen.  
We rekenen erop dat jullie talrijk aanwezig zijn want hoe meer geld, 



hoe meer toffe activiteiten doorheen het jaar J Vergeet je 
lunchpakket niet! 
 
 
4 november 14u-17u Puytvoet 
Halloween is reeds gepasseerd maar we hebben nog niet 
de kans gehad om dit samen te vieren! Daarom lijkt een 
groot Halloween spel op Puytvoet van 14 tot 17 ons een 
super idee, niet? J  
Tot dan!  
 
 
Zo, dit was het dan weer voor het boekje van oktober. Hopelijk 
hebben jullie een toffe maand beleefd!  
Tot in november! 
 
Jullie leiding, 

 
 

 Klara                     Marcel                 Anouk              Xavier           Tibo 
0489549365 0495362326 0497637818  0496872394 0479927211
  



JayGees 
Beste JV’kes (of JayGees zoals de Victor het wilt 
horen), nu de maand september achter ons ligt, 

staat de maand oktober voor de deur. Dat 
betekent ook dat jullie lieve leiding klaar staat 

met de nieuwste coolste, graafste, leukste, vetste, 
tofste vergaderingen!!!!  

 

Lees het boekje zeer grondig deze maand want het zijn 
NIET de gewone zondag 2-5 vergaderingen op putvoet!  

7 oktober 

Na al 2 fantastische vergaderingen moeten jullie deze week 
jullie lieftallige leiding missen. Jullie leiding is namelijk op 

planningsweekend alles aan het plannen. 
Maaaaaaaaaaaaaar niet getreurd volgende week staan we 

weer voor jullie klaar! Om jullie te troosten hier enkele 
mopjes 

 

 

 

  



Zondag 14 oktober  

Vandaag is het patrouille verdeling!! Op deze vergadering 
komen jullie te weten met wie je dit jaar in de patrouille 
gaat vertoeven, met wie je gaat samenleven en koken op 

(paas)kamp. 

We starten deze mooie dag om 12uur aan de kerk van 
Tielorde city. Om 17uur zullen we daar ook terug 

verzamelen en kunnen jullie blij wederkeren naar huis. 
Aangezien de vergadering langer is dan normaal vergeet 

zeker niet een drankske of een koekske. 

Vrijdag 19 oktober 

 

Deze dag is de feestdag van iedere 
scouts! Het is namelijk dag van de 

jeugdbeweging!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 

Ga dus allemaal met je uniform naar school en draag de 
tarsi-das met meer trots dan ooit. 

Kom vrijdagochtend naar de markt 
om een boterkoek en warme 

chocomelk samen met een mini fuif. 
’s Middags kan je samen met alle 

andere scoutsen lunchen op de markt 
en na school kan je genieten van een 

speelmarkt en optredens met o.a. de enige echte what’s the 

pressure girl, LAURA TESORO !!!!!! OMG valt dus zo 

hard niet te missen, moet je gewoon echt bij zijn hééééééééé. 

  



Zondag 21 oktober van 14-17uur op 

puytvoet 

Eindelijk zijn we nog eens op ons vertrouwd terrein ons 
lieftallig putvoetje. 

Vandaag mogen jullie allemaal jullie ouders meenemen naar 
de vergadering want het is namelijk 

oudervergaderinggggggggggggg 
Laat zien aan jullie oudjes, hoe leutig wij wel niet kunnen 

zijn op een vergadering en neem ze in grote aantallen mee. 

Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie te winnen 
van de oudjes. 

Zaterdag 27 oktober van 10-17uur 

De tijd van de frangipane is weer aangebroken! Doe 
allemaal jullie mooiste uniform aan, poest je tanden, kam 
jullie haren, zet je mooiste lach op en rap je 

naar de bibliotheek om 10uur.  

Pak zeker jullie fiets mee met op jullie 
bagagerek een extra doos of Curver box of een 

extra grote rugzak zodat jullie zeker veel 
frangipane kunnen verkopen. 

Vergeet ook jullie lunchpakket niet voor smiddags op te eten. 

Om 17uur verzamelen we terug aan de bib waar je, na 
genoeg frangipane verkocht te hebben, weer naar huis kan 
vertrekken.  

De eerste grote geruststelling voor deze dag is het feit dat 
we niet meer moeten zeggen ; om op een frangipane te 

kauwen, helpt u ons nieuw lokaal te bouwen. 

 



De maand oktober zit er weeral op maar niet getreurd jullie 
leiding is er volgende week/maand weer!!!  

Vergeet zeker niet in perfect uniform te komen, een 
berichtje, belleke, mailtje, postduif etc te sturen wanneer 

jullie niet kunnen. 

Groetjes knuffels en kusjes van jullie favoriete viertal.  

 

 
Bo 

0474.595597 
 
 

Vicje 
0471.381357 

Wimpie 
0471.249628 

Flor 
0495.192941 



Givers oktober 

Liefste givertsens, bij deze vinden jullie de activiteiten voor de maand oktober. 

Het gaat weer een maand vol leuke dingen worden, dus wees zeker up-to-date 

voor je naar de scouts komt! We gaan over naar de data: 

 

Zondag 7 oktober 

Jammer genoeg zal het voor jullie al meteen de eerste zondag van oktober 

geen vergadering zijn… De leiding is namelijk op PLANNINGSWEEKEND! Hier 

worden alle belangrijke data 

vastgelegd voor heel het jaar. Ja 

ze, wij zullen weer de belangrijke 

taken op ons nemen… We zien 

jullie volgende week! xoxo 

 

 

 

 

Zondag 14 oktober 

Wees welgekomen op puytvoet jongvolwassenen, daar zullen jullie zien wat we 

vandaag voor jullie in petto hebben! Hoe minder jullie weten, hoe groter de 

verrassing is 😉 14u op 

puytvoet, C U there!!!  

 

 

 

 

 



Zondag 21 oktober 

Het is al overduidelijk geweest dat de giver-leiding wel echt niet te stoppen is, 

maar vandaag gaat dit nogmaals overtroffen worden. Maar jullie borst maar al 

nat en wrijf jullie kuiten maar al in, want deze 

vergadering gaan er zwakke zielen sneuvelen! 

14u op de puytvoet, be there or be square!   

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 oktober 

Het is weer de tijd van het jaar… GROEPSVERKOOP! Vandaag gaan we zoals 

gewoonlijk van deur tot deur om frangipanes te verkopen. Gelieve dus allemaal 

met de fiets (en fietszakken als dat mogelijk is) te verzamelen aan de 

bibliotheek om 10u. De groepsverkoop 

zal eindigen terug aan de bibliotheek 

om 17u. Een massale opkomst=een 

snelle verkoop! You know what to do 

😉  

 

 

 

 

 

 

 



Ziezo, dat was het weeral voor de maand oktober… Vergeet zeker niet af te 

bellen wanneer je niet kan komen naar een van de onderstaande nummers! En 

altijd in uniform: groene broek, das, hemd en trui (want het gaat goe koud 

worden!). Giver-leiding out! Xoxo 

 

Merel: 0479 74 95 57 

Aster: 0470 22 63 83 

Gerben: 0478 33 29 55 

Stef: 0477 03 31 90 

Backx: 0494 24 00 75 


