VOORWOORD
Beste leden en ouders,
Na enige rustperiode sinds de geslaagde kampen kan het gloednieuwe scoutsjaar
eindelijk van start gaan! Beginnen doen we op 15 september met de overgang en
aansluitend een heerlijke barbecue. Alle leden worden daarbij verwacht van 10u00 tot
16u30 op Puytvoet. ’s Avonds kan iedereen wederkeren rond 18u00 om te komen
smullen van ons jaarlijks BBQ-festijn. Ook dit jaar is er opnieuw enkele animatie
voorzien, zo is er een kinder-silent-fonkel-disco feest en verwachten we Sammy & The
Generous Lovers op ons podium, daarna kunnen de ouderen ook nog genieten van het
silent fonkelfeest. We kunnen u alvast meedelen dat het zeker de moeite zal zijn!
Inschrijven kan nog tot 8 september via deze link: http://sint-tarsicius.be/bbq/.
Hierbij willen wij graag een oproep doen om enkele helpende handen te verzamelen.
We zouden namelijk nog enkele helpers kunnen gebruiken op donderdag 13
september vanaf 18u30 en op zondag 16 september vanaf 11u00 om de tenten op te
zetten en af te breken. Indien u daar geïnteresseerd voor bent, kan je ons dat laten
weten via deze link:
https://doodle.com/poll/wkp3wx7ft472v9su. Wij zullen
je heel dankbaar zijn!
Groetjes,
Lore
Piet VDG
Mele
Piet VD
Elise

0472/03 66 28
0475/94 92 82
0499/61 74 08
0478/83 85 65
0475/43 57 90

groepsleiding@sint-tarsicius.be

Het vorig scoutsjaar is weer eens voorbijgevlogen. We hebben het afgesloten
met een fantastisch kamp waar we onze beste overlevingstechnieken hebben
bovengehaald. Dit jaar krijgen jullie weer een nieuwe leidingploeg die hun
uiterste best zal doen om er een spetterend jaar van te maken.
Bedankt voor het gigantisch leuke jaar en HAVE FUN!!!

Zaterdag 15 september 2018 10:00-14:30 Puytvoet
En ja hoor daar is hij de weer…… DE OVERGANG!!!
Vandaag is de dag dat de tweede jaar kapoenen onder jullie zullen overgaan
naar de welpen. Ook zullen jullie vandaag te weten komen wie jullie leiding
voor dit scoutsjaar gaat zijn. Breng zeker allemaal een lunchpakket mee, vuile
kleren, zwemkleren, reservekleren en een handdoek.
Na de overgang is het de traditionele Tarsi BBQ. Hiervoor zullen jullie een
uitnodiging ontvangen.

Zondag 23 september 14:00-17:00 Puytvoet
JOEPIEEEEEEE!!!!!! Vandaag is het de allereerste vergadering van het jaar. De
eerste vergadering met jullie nieuwe leiding en met een hoop nieuwe
gezichtjes. Breng voor deze vergadering allemaal jullie vriendjes mee zodat ze
zelf kunnen ervaren wat het is om bij de Tarsi’s te horen.

Zondag 30 september 14:00-17:00 Puytvoet
Op deze prachtige dag gaan we het voor sommige onder jullie onbekende
Puytvoet ontdekken. Niemand weet welke gevaren en hindernissen er vandaag
ons pad zullen kruisen op onze tocht door het al dan niet bekende Puytvoet.
Om goed voorbereidt te zijn op deze tocht komen jullie allemaal verkleed als
avonturier. Enkel dan zal onze opdracht kunnen slagen.

En dit was alweer de maand september. Omdat we nog niet kunnen verklappen
wie jullie nieuwe leiding gaat zijn staan hier nog de namen en nummers van de
oude 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

WELPEN
Heykezz, na een geweldig leutig jaar en een hopelijk super zomervakantie, is
september weer aangekomen. Dat wil zeggen dat het nieuwe scoutsjaar kan
beginnen joepiejayes!!! Dit jaar komt er een nieuwe leidingsploeg bij die jullie
met open armen zullen ontvangen en van dit jaar opnieuw een topjaar maken.

Zaterdag 15 september, op de puytvoet van 10:00-16:30

Jajaja, voelen jullie het al komen??? De superdupervette overgang is er weer!!!
Hierbij nemen wij afscheid van onze derde jaars welpen, en verwelkomen wij de
2dejaars kapoenen van vorig jaar bij ons. Ook op deze overgang komen jullie de
nieuwe leidingsploeg te weten dus het gaat een super dag zijn vol spectakel.
WAT NEEM JE ZEKER MEE? Lunchpakket, handdoek, vuile kleren, zwemkleren en
reservekleren.

Na de overgang komt is er nog de culinair hoogstaande BBQ waar je zo lekker
kan eten dat je nooit nog iets anders zal willen. Hieronder vinden julie een
uitnodiging.

Zondag 23 september 14:00-17:00 op puytvoet

YESJOEPIEJASUPERTOFWOEHOEWJEEEEEJ!!!!!! Het is de eerste vergadering!
Het is vriendjesdag dus neem zeker allemaal een vriendje mee om hun eens te
laten proeven van het o zo zalige tarsigevoel.

Zondag 30 september 14:00-17:00 op puytvoet

Wie zal het zeggen wat voor een geweldige dag wij vandaag gaan hebben. Wij
weten al dat het super gaat zijn, als jullie willen weten wat er zooooo leuk gaat
zijn aan vandaag, moet je maar komen. BE THERE

Voila, september zit er op en we hebben weer een leuke scoutsmaand achter de
rug. Voor contact moeten wij nu nog een laatste keer de gegevens van de

leiding van vorig jaar geven zodat we niks verklappen. Doeidoei!!

-Flore: 0495/19.29.41
-Klara: 0489/54.93.65
-Marcel: 0495/36.23.26
-Wim: 0471/24.96.28
-Aster: 0470/22.63.38
-Anouk: 0497/63.78.18

Simon: 0494/24.00.75
Tom:0478/18.53.47
Hebun: 0496/65.69.45
Emmeline: 0498/01.53.93
Julie: 0477/81.99.01
Victor: 0471/38.13.57

Givers

Zaterdag 18/09
De start van het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw ingewijd door onze overgang,
gevolgd door de barbecue, Tarsi Marinée!
Op de overgang wuiven we vol tranen onze
derdejaars uit, nadat zij zoals een trotse tarsi
de fameuze “erehaag” gepasseerd zijn.
Bossy, Nathan, Yenté, Franky, Mozes, Louka,
Sam, het ga jullie goed, en tot volgend jaar!!
Jullie worden verwacht op Puytvoet:
o van 10u00 tot 16u30
o met lunchpakket
o met propere kleren voor de overgaanders
Na de overgang wordt ook jullie nieuwe leiding bekendgemaakt, spannennddd…
De BBQ start om 18u, neem al je
vrienden, familie en verre
kennissen mee om te komen
smullen!

Zondag 23/09: Puytvoet 14u-17u
De eerste zondagvergadering met jullie gloednieuwe leiding is een feit!
We hopen een paar nieuwe gezichtjes te zien, want het is

vriendjesdag
yeey!

Zaterdag 29/09 – Zondag 30/09
We vliegen er direct stevig in!
Zaterdag doen we al direct een geldactie om de kas te spekken voor ons kamp.
Dat combineren we dan ook met ons eerste weekendje samen:
kennismakingsweekend!
Meer info volgt snel via mail en op Facebook.

Voor de laatste keer sluiten wij dit boekje af, jullie zijn enorm bedankt voor het
zalige jaar en het nog zaligere kamp! ♥♥
Wij geven de fakkel door aan de nieuwe kei enthousiaste leiding, doeikes baaikes!
Niet vergeten:
afbellen als je niet komt + perfect uniform

Arno: 0478 03 59 46
Astrid: 0496 68 14 40
Stef: 0477 03 31 90

Gerben: 0478 33 29 55
Merel: 0479 74 95 57

