
Voorwoord Juni 
  
We zijn alweer aanbeland bij de allerlaatste maand van het legendarische 
scoutsjaar ’18-’19. Onze leidingsploeg stond elke zondag paraat in ruil voor de 
vele lachende gezichtjes die we elke zondag te zien kregen. Echter, er staat nog 
een leuke maand voor de boeg! Niet alleen met enkele toffe vergaderingen, ook 
moet onze groepsuitstap er nog aankomen! 
 
De maand juni mag dan wel nog vele leuke scoutsvergaderingen hebben, juni is 
ook de maand waarin de leiding en oudste leden examens moeten maken. We 
willen ze alvast veel succes toewensen! Door deze examenperiode zijn het in juni 
nog avondvergaderingen. De kapoenen, welpen en jv’s worden dan om 18u30 
verwacht tot 20u30, de givers van 19u30 tot 21u30. Deze avondvergaderingen 
gaan nog door tot en met 22/06, behalve voor de kapoenen, zij starten terug op 
zondag op 15 juni.  
 
Het scoutsjaar kunnen we natuurlijk niet afsluiten zonder het zomerkamp 
natuurlijk! Hiervoor geven we op 28 juni een infoavond  voor de ouders en leden 
in ons lokaal op Puytvoet om enkele praktische zaken te overlopen. Deze gaat voor 
de kapoenen en welpen door om 19u20 en voor de jonggivers en givers om 
19u50. We vermelden ter volledigheid toch nog even de kampdata: 
 Kapoenen: 25-30 juli 
 Welpen: 23-30 juli 
 Jong-givers: 20-30 juli (derdejaars vertrekken op 18 juli) 
 Givers: 20-30 juli (derdejaars vertrekken op 18 juli) 
 
Verder sluiten we de maand juni af met een klepper van formaat! We gaan op 29 
juni met z’n allen op groepsuitstap. Dit jaar trekken we met de trein naar de kust 
om allerlei leuke strand- en wateractiviteiten te doen. We verwachten alle leden 
om 9u aan het station van Sint-Niklaas, waar we ’s avonds weer zullen aankomen 
rond 18u. Gelieve zeker een luchpakket en zwemgerief mee te nemen. De 
kostprijs bedraagt 25 euro. De (groeps)leidingsploeg heeft er alvast super veel zin 
in! 
 
Tot slot kijken we alvast even verder naar volgend scoutsjaar. We delen graag mee 
dat we op zaterdag 14 september onze jaarlijkse overgang met aansluitende BBQ 
organiseren. 
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via 
gsm of via groepsleiding@sint-tarsicius.be 
  
Scoutieve linker, 
De groepsleiding 
Piet VD         Piet VDG             Elise      Astrid   
0478/83 85 65        0475/94 92 82          0475/43 57 90      0496/681440 



 

 

Kapoenen juni 
Dag kapoentjes,  

De dagen worden lager. Dat betekent dus meer tijd om buiten te spelen. Alleen is 
het jammer dat dit de laatste scoutsmaand is van het jaar. Gelukkig is er in juli nog 

ons SUPER TOFFE kamp waar jullie allemaal mee naartoe mogen. 

Zaterdag 1 juni 18u30-20u30 op 
Puytvoet 
 

Er is op misterieuze wijze man verdwenen. We 
hebben hem nog niet gevonden maar vermoeden 
het ergste. Wij hebben jullie nodig om de dader te 
ontmaskeren. Dus zoek je beste vergrootglas maar 
en neemt het mee. En als jij ons wil helpen 
verwachten wij jou om 18u30 op Puytvoet. Kom 
zeker op tijd dan kunnen we de dader sneller te 
pakken krijgen. Tot dan!  

 

 

vrijdag 7 juni 18u30-20u30 aan het zwembad van Beveren 
Het wordt stilaan eens tijd da we een plonsje gaan nemen. Dus neem je zwembroek, bikini, 
badpak of wat dan ook mee samen met een handdoek en 5,5 euro. Want we gaan 
zwemmen! Dit wordt ongetwijfeld super leuk, de leiding heeft er al heel veel zin in! Wij 
verwachten jullie aan het zwembad van Beveren om 18u30. 
 

Wie doet nu 
zoiets? 

Ik ga 
vragen of ik 
mee mag. 

Wij komen 
hoor!!! 

Dan kan 
ik mijn 
duik 

oefenen!  



 

 

 

 

Zondag 16 juni 14u-17u op Puytvoet 
Eindelijk zijn die avondvergaderingen gedaan!! Nu kunnen we ons weer focussen op waar 
het allemaal echt om draait. De echte zondagse scouts vergaderingen. Alleen hebben we 
een klein probleem. Sinds dat de avondvergaderingen zijn gestart hebben de landpiraten in 
de buurt onze Puytvoet overgenomen. Wij moeten dit terug zien te krijgen! Maar hoe? We 
zullen het er anders eens over hebben. We spreken af om 14 uur op Puytvoet en kom 
verkleed. Zo weten de echte piraten niet dat wij er zijn.  

 

 

 

Ooh yes! Ik 
wou altijd al 

een piraat zijn! 

 

Aaarrrg!! Ik ben 
kleine piraat 

Miel!! En ik ga 
jullie kielhalen!! 

Aaaaarrrg! 



 

 

Zondag 23 juni 14u-17u op Puytvoet 
 Het is eindelijk zomer! En ook bijna de zomervakantie. Dat moeten we op reis. Ik stel voor 
dat we naar Hawaii gaan. Kom dus allemaal maar in de meest Hawaiiaans kleren die je heb. 
Dan kunnen we vandaag nog vertrekken. We vertrekken om 14 uur op Puytvoet. Wij zien 
jullie dan! 

 

 

 
vrijdag 28 juni 19u20 in ons lokaal op Puytvoet 
Om aan jullie alle belangrijke informatie te kunnen geven over ons super toffe scoutskamp 
spreken we af om 19u20 aan ons lokaal. Er is een infomoment over het groot kamp. Dit zal 
ongeveer een half uur duren.  

 

Zaterdag 29 juni GROEPSUITSTAP 
Vandaag gaan we een super leuke dag beleven met de onze hele scoutsgroep! We gaan 
met z’n alle naar DE ZEE!! Dat wil je echt niet missen! 

We spreken af om 9u aan het station van Sint-Niklaas en om 18u zullen we daar weer 
aankomen. Neem zeker een 
luchpakket, zwemgerief en 
zonnecrème mee. De 
kostprijs bedgraagt 25 euro. 

Wij hebben er alvast super 
veel zin in!! 

 

 

 

 

 

Borre: Ohana 
betekent familie. 



 

 

 

 

Dit was het voor de maand juni! En tot op kamp!! 
Jullie lieftallige leiding!! 

 

 

 

Borre 
0479.98.09.89 

 Lise 
0494.81.95.25 

 

Drets 
0494.86.91.14 

 

Riet 
0496.30.48.24 

 

Miel 

0471.56.38.33 



 

 

 

Zaterdag 1 Juni 18u30-20u30 

“Ik ben vandaag zo vrolijk Zo vrolijk, zo vrolijk 

Ik ben behoorlijk vrolijk Zo vrolijk was ik nooit” 

 

Kwak kwak! Vandaag spelen we reuzengroot ganzenbord!  

 

Vrijdag 7 Juni 18u30-20u30 

Kan jij evengoed vlinderslag of crawl als Pieter Timmers? Maak je borst maar nat en 
zwemmen maar!  

 

 

 

 

  

Praktische info:  

Zwembad Beveren De meerminnen  
Adres: Pastoor Steenssensstraat 108a  
Kostprijs: 5 euro 

Welpen 



 

 

Zaterdag 15 Juni 18u30-20u30 

We spelen een geweldig groot bosspel! Kom allen naar 
Puytvoet 

Zaterdag 22 juni 18u30-20u30 

Tik tak, tik tak, tik tak, trrriiiiiiiiiinggg  

Goed nadenken, een beetje durven en vooral teamwork. 
Een heuse escape-room staat op ’t programma!  

Afspraak op Puytvoet 

 

Vrijdag 28 juni 19u20 

Infoavond! Vandaag komen jullie alles, of toch bijna alles, te weten over het kamp! Kom allen in het 
gezelschap van mama/papa naar de naar het lokaal op Puytvoet om 19u20. 

 

Zaterdag 29 juni: Groepsuitstap 

Joepie! Vandaag is het groepsuitstap. We gaan naar zee! 
En iedereen mag mee! Neem zeker een 
lunchpakket,zonnecrème en een zwemgerei mee! 

We spreken af om 9u aan het station! Om 18u komen 
we terug aan in het station.  

De kostprijs is 25 euro. Gelieve ook een mailtje te sturen 
naar welpen@sint-tarsicius.be dat je welp kom ter 
bevestiging! 

 



 

 

Juni zit er op! Tot op kamp!!! (23-30 juli) 

Groetjes, de welpenleiding 

 

 

Klara 0489549365  Anouk 0497637818  Xavier 0496872394  Marcel 0495362326 Tibo 0479927211 



 

 

 

  

We gaan de laatste maand van ons scoutsjaar vandaag goed inzetten. Zijn jullie de examens die eraan komen nu al 
strontenbeu? En zijn jullie klaar om allemaal jullie beir nog eens uit te laten?  Kom dan zeker naar de vergadering want 
leider Wim zal ervoor zorgen dat al jullie frustraties gekanaliseerd gaan worden. 

Zaterdag 

1 juni 

18u30 ‒ 20u30 Puytvoet 

Zaterdag 

8 juni 

18u30 ‒ 20u30 Puytvoet Benieuwd wat de leiding vandaag voor jullie in petto heeft? De foto 
kan jullie alvast een tip geven over het thema van deze avond. 

Jaygees 



 

 

 

 

  

Zaterdag 

15 juni 

18u30 ‒ 20u30 ʼt ster : den 
brokkelinck 

Één ding kunnen we jullie alvast meedelen voor de vergadering van 
vandaag, de locatie is de ster. Maar wat we gaan doen blijft een 
grote verrassing. Gaan we zwemmen? Spelen in de speeltuin? De 
diertjes bezoeken in de kinderboerderij? Omhoog en omlaag lopen 
in de arena? Gewoon toerkes rond de visvijver lopen? 
Zandkastelen bouwen? Verstoppertje spelen over heel het ster? 
Voor jullie een vraag, voor ons een weet. Wees maar klaar voor 
alles hierboven. 

Zaterdag 

22 juni 

18u30 ‒ 20u30 Puytvoet 
Het is niet enkel de laatste maand meer van het scoutsjaar maar 
ook de laatste keer vergadering op ons eigen puytvoetje. Nog eens 
zin om er een laatste keer volledig voor te gaan? De leiding alvast 
wel. Bereid jullie voor op een ultieme battle vergadering. 



 

 

 

  

Vrijdag 28 juni 
Noteer dit goed in jullie agenda en zeg het tegen jullie oudjes.  

Vandaag is het infoavond voor het groot kamp, hier krijgen jullie alle info voor het mega cool vet kamp van de zomer 

We spreken af om 19u50 aan ons lokaal, er zal een happeke en drankske aanwezig zijn. 

Zaterdag 29 juni 
9uur station ‒ 18uur station 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse groepsuitstap!!!!!!!!!!! 

Dit jaar gaan we terug naar zee om allemaal super coole 
activiteiten te doen. Vandaag wordt de ultieme moment om nog 
eens een laatste keer te teambuilden voor het kamp. Hopelijk 
hebben wij betere skills op het water. 

Wat zeker niet te vergeten 

v 25 eurootjes 
v Zwemgrief 
v Handdoek 
v Voldoende drinken en eten 
v Goed humeur 



 

 

 

Allerliefste leden, dit was het weer voor het scoutsjaar. Maar zeker niet getreurd 
want er komt nog een scoutskamp aan dat zeker niet te missen valt. We zullen 

elkaar zeker en vast snel genoeg terugzien. 

En nog steeds niet vergeten afmelden deze maand en in perfect uniform komen. 

Vele kusjes, knuffels, vuistjes en aaitjes van jullie lieve leiding. 

 
  

Victor 

0471381357 

 

 

Bo 

0474595597 

Flore 

0495192941 

 

 

Wim 

0471249628 



 

 

Juni Givers 

Wij zouden graag dit tarsivat beginnen met 
het benadrukken van onze prestaties t.o.v. de 
jonggivers. Dit kan NIET door de beugel. Op 
kamp gaan er serieus wat tandjes bijgestoken 
moeten worden om deze verschrikkelijke 
verliezen niet meer te laten voorkomen. Dit 
gezegd zijnde, over naar de maandplanning!  

Xoxo de leiding.  

 

Zaterdag 01/06 

Zo zo, de eerste  avondvergadering van het jaar 😊 Zoals 
gewoonlijk 
verwachten wij jullie 
om 19u30 op de 
puytvoet, om dan om 
21u30 weer op te rotten 
xoxo 

Vanavond gaan we 
rustig van start, 
allen welkom op 
bovenvermelde uren op 
puytvoet.  

 

 

 

 

 

Ewa fakka’s, 
komen a dingu! 



 

 

 

Zaterdag 08/06 

Vanavond rustig opt gemakske filmke 
checken op de puytvoet. Terug iedereen 

aanwezig van 19u30 tot 21u30. Mensen die 
films willen meenemen mogen deze zeker 

meebrengen!  

 

 

 

 

Zaterdag 15/06 

Vandaag gaan we met alle takken naar ’t Ster. Dit betekent 
dat voor ons de uren ook aangepast worden, dus we 
verzamelen aan ’t Ster om 
18u30 aan de ingang van de 
trampolines. Erna mogen 
jullie opzouten om 20u30. 
Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pffff dan gaan 
wij me die voze 

kapoenen en 
welpen moeten 
spelen ofwa… 



 

 

Zaterdag 22/06 

Graag allen aanwezig op de 
puytvoet. Neem ook kleren 

mee die een beetje nat en 
vuil mogen worden. De 

vergadering zal zichzelf 
wel uitwijzen 😉 Nog steeds 

dezelfde uren, maar voor 
mensen zoals Warre zal ik ze 

nog eens herhalen: 19u30-
21u30!  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 28/09 

Noteer dit goed in jullie agenda en zeg het tegen jullie 
mama’s en papa’s want het is infoavond over het groot kamp. 
We spreken af om 19u50 aan het lokaal op Puytvoet.  

 

Zaterdag 29/06 

De aflsuiter van het scoutsjaar… Chance da we in juli nog 10 
dagen op mekaars wezen 

moeten kijken 😉 Maar als 
laatste doen we 
uiteraard onze 
GROEPSUITSTAP nog! 
Iedereen aanwezig om 9u 
aan het station, met €25 
alsjeblieft. Om 18u zijn 
we terug. C U there! Laat 
ons het jaar afsluiten 
met een knaller! 

 

Hahaha ja 
joepie kheb er 
nu al zin in! Gij 

ook?! 

Zwijgt gast, 
ik probeer 

mijnen helm 
dicht te 
doen. 



 

 

 

 

 

Ziezo, da was het weer. We blijven het herhalen: altijd in 
uniform (tenzij anders vermeld), altijd afbellen wanneer je 
niet kan komen en zeker steeds je goed humeur meebrengen 
xxx 

Liefste groetjes van jullie kapoentjes, de leiding.  

 

 

04770
33190 

049424
0075 

047022
6383 

04797
49557 

047833
2955 


