
Beste leden en ouders, 
 
Nu we voldoende uitgerust zijn van de geslaagde kampen, kan het gloednieuwe scoutsjaar 
eindelijk van start gaan! Zoals gewoonlijk beginnen we met de overgang en barbecue, deze 
gaan door op zaterdag 14 september. Alle leden worden daarbij verwacht vanaf 10u tot 
16u30 op Puytvoet. Tijdens deze dag zullen de leden eerst via een spel te weten komen wie 
hun nieuwe leiding is voor het komende scoutsjaar. Daarna beginnen we met de echte 
overgang van de leden die naar een nieuwe tak gaan.  
‘s Avonds is iedereen welkom vanaf 18u op onze heerlijke barbecue. Ook dit jaar is er 
opnieuw enkele animatie voorzien voor groot en klein. Wie vorig jaar aanwezig was, heeft 
het silent fonkelfeest al kunnen aanschouwen en ook dit jaar zal er een fonkelfeest zijn voor 
jong en oud. Hopelijk wordt het een even groot succes als vorig jaar! Wij kijken er alvast heel 
erg naar uit! Inschrijven voor onze barbecue kan nog tot 7 september via https://sint-
tarsicius.be/bbq/. 
 
Hierbij willen we graag een oproep doen om enkele helpende handen te verzamelen. We 
zouden namelijk nog enkele helpers kunnen gebruiken op donderdag 12 september vanaf 
18u30 om de tenten op te zetten en op zaterdag 14 september om het keukenteam te 
versterken. Indien u hiervoor geinteresseerd bent, stuur dan een mailtje naar 
groepsleiding@sint-tarsicius.be. Alvast bedankt! 
 
Zondag 22 september staat de nieuwe leiding voor het eerst klaar om er een geweldige 
vergadering van te maken! Bovendien is het ook “vriendjesdag” en mogen alle leden 
vriendjes en vriendinnetjes meenemen die de scouts wel eens willen komen proberen. Wij 
hopen om een heleboel nieuwe gezichtjes te zien!  
 
Verder kunnen we ook al meedelen dat het zondag 6 oktober geen vergadering zal zijn. De 
leiding en groepsleiding zijn namelijk op planningsweekend om het hele jaar vorm te geven. 
Vanaf volgende maand zullen we dan enkele belangrijke data kunnen doorgeven. 
 
Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via gsm of via 
groepsleiding@sint-tarsicius.be. 
 
Scoutieve linker, 
De groepsleiding 
 
Piet VD 0478 83 85 65 
Piet VdG 0475 94 92 82 
Elise  0475 43 57 90 
Astrid   0496 68 14 40 
 
  
 
 



Kapoenen 
Liefste kapoentjes, 

Het kamp zit er helaas weeral op, maar niet getreurd, want wij staan weer klaar 
voor een nieuw jaar vol leuke spelletjes en avontuur!!! Wij hopen dat jullie 
even hard als jullie leiding van het kamp genoten hebben en hopen jullie 

allemaal terug te zien dit jaar! 

14 september 
Vandaag is het weer de jaarlijkse en welbekende 
overgang. Dit wil zeggen dat de 2e-jaars kapoenen 
overgaan naar de welpen. De overgang wil ook zeggen dat 
jullie nieuwe leidingsploeg bekend gemaakt wordt. 
Spannendddd! Kom dus allemaal zeker naar Puytvoet van 
10u-16u30 en neem een lunchpakket, drinken en 
reservekleren(voor de 2e-jaars) mee.  

Na de overgang is het ook onze jaarlijkse tarsi-barbecue. 
Schrijf jullie dus zeker allemaal in en kom genieten van 
een heerlijke maaltijd op de Puytvoet! 

 

22 september 

De eerste vergadering van het jaar! Joepie!!! Het is vandaag geen gewone vergadering zoals we ze 
kennen, maar het is vriendjesdag. Neem dus allemaal jullie beste vriendjes en vriendinnetjes van op 
school of de sportvereniging mee en laat ze eens zien wat voor een toffe scouts wij wel niet zijn! 
Jullie nieuwe en supertoffe leidingsploeg verwacht jullie op Puytvoet van 14u tot 17u. 

 

 Be there or be nen 
onnozeleir!!! 

 



29 september 
Yesss, weeral scouts! Vandaag gaan wij als 
tarsi’s bewijzen wat voor een beesten wij wel 
niet zijn aan de hand van een megabeestig 
spel! Kom dus zeker naar de Puytvoet van 14u 
tot 17u. 

 

 

 

 

 

Drets: 0494.86.91.14        Miel: 0471.56.38.33  Borre: 0479.98.09.89  
     Lise: 0494.81.95.25    Riet: 0496.30.48.24 

 Wij tarsi’s zijn beesten wur 

 Hell yeah! 



WELPEN 
Het is weer september wat betekend dat de scouts weer begint, jeeeeej 😊 

Zaterdag 14 september 

Puytvoet van 10u tot 16u30 
Vandaag is het OVERGANG, tof tof tofkeus!  
Dat betekent dat we afscheid nemen van de 3de jaars!  
En natuurlijk alle nieuwe 1ste jaars welkom heten! 

Jullie komen vandaag ook te weten wie de nieuwe 
leiding is, SPANNEND !!! 

Neem dus allemaal zeker mee: 
- een lunchpakket 
- zwemkledij 
- drinken 
- reservekledij 
- een handdoek  

In de avond is er natuurlijk ook de barbecue waar jullie  
hopelijk allemaal voor ingeschreven zijn. 
Het gaat weer een topeditie worden!!! 

  

 

 

 

 

Hihihi naar de 
jonggivers 

LEKKAH !! 



Zondag 22 september 

Puytvoet van 14u tot 17u  

Vandaag is het Vriendendag!!!  
Neem dus allemaal jullie beste vriend/vriendin 
van op school, van in de wijk, van op de 
voetbal, van het turnen, van overal waar je 
goeie vrienden hebt mee naar de scouts. 
Zo kunnen we die allemaal laten zien hoe cool 
de tarsi’s wel nie zijn en krijgen we misschien 
wat extra tarsi-welpen er bij 😉! 
Het is ook de eerste vergadering met de 
nieuwe leidingsploeg, spannend !!! 

 

Zondag 29 september 

De leiding heeft weer een fantastisch spel in 
elkaar gestoken, maar jullie mogen nog niet 
weten wat!! Kom dus zeker allemaal van 
14u tot 17u naar de Puytvoet zodat jullie 
allemaal te weten komen wat dit kei cool 
spel is en jullie dit kunnen mee spelen!!! 

 

 

 

Zondag 6 oktober 

Geen scouts vandaag. Oooooh ☹ 
De leiding is namelijk op planningsweekend om een fantastisch jaar voor jullie te plannen. 

 

 

 

 

 

Wij zijn echte 
vrienden! 



Voila se beste welpen dat was september alweer, voor 1 keer krijgen jullie nog de namen 
van jullie oude leiding die alle welpen allemaal heel hard gaan missen!  
Veel plezier met de nieuwe leidingsploeg, het zijn allemaal schatjes van leiders! 

 

Marcel                     Tibo                          Klara                        Anouk                      Xavier 
0495362326           0479927211           0489549365           0497637818           0496872394 



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

JAYGEES
SEPTEMBER

14 SEPTEMBER

vandaag is het dan weer zover, de
officiële start van het scoutsjaar
namelijk den overgang. vandaag
komen jullie de nieuwe leiding te
weten. neem allemaal zeker een
lunchpakket mee en drinken mee. de
derde jaars nemen best ook kleren
mee die vuil mogen worden, en een
handdoek. 

10u tot 16u30 puytvoet

22 SEPTEMBER

vandaag is het moment eindelijk
aangebroken dat jullie eindelijk terug

eens jullie beir mogen uitlaten.
Kom daarom samen met jullie beste

vriendjes naar puytvoet voor een
onvergetelijke namiddag.

2-5uur puytvoet; vriendjesdag

29 SEPTEMBER

nu jullie den overgang en vriendjesdag
achter de rug hebben is het tijd voor
het echte werk. Jullie nieuwe leiding
gaat eens testen wat voor vlees ze in
de kuip hebben. wil je je bewijzen?
kom dan.

2-5 puytvoet

6 OKTOBER

jullie lievetallige leidingsploeg is dit
weekend op planningsweekend dus
deze week is het GEEN vergadering

begin maar alvast wat traantjes te
laten

XOXO

Inog eens een laatste keer vele
groetjes van jullie oude leiding. we
wensen jullie een super cool vet nieuw
scoutsjaar toe!
xxx
Bo, Flore, Victor & Wim
0471381357

vergeet niet af te melden



Givers 
 
Zaterdag 14/09 
 
De start van het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw ingewijd door onze overgang, gevolgd 
door de barbecue, Tarsi Marinée! 
 
Jullie worden verwacht op Puytvoet:  
-van 10u tot 17u30  
-met lunchpakket  
-met propere kleren voor de overgaanders  
 
Na de overgang wordt ook jullie nieuwe leiding 
bekendgemaakt, spannennddd… 
 
!!! De overgang eindigt normaal rond 16u30 maar 
we zouden jullie graag willen vragen om nog een uurtje langer te blijven om ons te helpen 
om al een deel van de overgang op te ruimen. Indien jullie willen kunnen jullie ook 
aansluitend blijven voor de barbecue, er zal dan een mogelijkheid zijn om te douchen, maar 
dit is zeker niet verplicht.  
 
 
 
Vrijdag 20/09 
 
Huh wa op vrijdag?!?! Wa voor een rare mannen die nieuwe 
leiding, wtf!!!! 
 
Jaja jullie lezen het goed het is op vrijdag te doen! Jullie nieuwe 
leiding heeft op zondag wel wat betere dingen te doen ze. 
 
Kom voor de eerste vergadering naar de Puytvoet voor de 
eerste vette vergadering van het jaar. Jullie worden om 19u30 
verwacht en mogen tegen 21u30 weer huiswaarts keren.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zaterdag 28/09 – Zondag 29/09  
 
We vliegen er direct stevig in!  
 
Zondag 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. 
 
 
Zondag 6/10 
 
Deze week is het jammer genoeg geen vergadering. De leiding is op planningsweekend om 
het hele scoutsjaar vorm te geven. 
 
 
 
 

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!  
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