Voorwoord april
Gegroet ouders, leden, leiding en sympathisanten,
Wat gaat het jaar toch snel! We zijn alweer aanbeland bij de 4e maand van
het jaar 2019. De lente is net begonnen en hopelijk kunnen we vaak het
zonnetje verwelkomen op ons geliefde domein Puytvoet.
Eerst en vooral willen we iedereen nog eens bedanken om weer een
topeditie te maken van ons groepsfeest 2019 ‘Tarsirtaki’. Ook de quiz van
vrijdag 8 maart was een groot succes. Aan alle aanwezigen, hartelijk dank
om erbij te zijn. Ook de leden hebben het fantastisch gedaan tijdens de
actjes. Daarnaast willen we de keukenploeg bedanken voor de alweer
uitstekende maaltijd. Tot slot willen we ook de leiding bedanken voor hun
inzet tijdens de voorbereidingen en op de avond zelf. Hartelijk dank!!
Na het ontspanningsweekend van de leiding, zijn hun batterijen weer
helemaal opgeladen om alweer een maand het beste van zichzelf te geven
tijdens de vergaderingen.
We vermelden graag dat het op zondag 7 april een Tarsibar is, waar iedereen
welkom is om iets te komen drinken. Dit allemaal ten voordele van de jonggivertak. Bovendien gaan alle leden tijdens de paasvakantie traditiegetrouw
op paasweekend of paaskamp. Hier alvast de data voor de weekends/kamp:
Kapoenen: 12-14 april
Welpen: 12-14 april
Jong-givers: 15-19 april
Givers: 19-21 april
Wij wensen iedereen alvast een leuke paasvakantie en een
scoutsweekend/paaskamp vol plezier.
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via gsm of
via groepsleiding@sint-tarsicius.be.

Scoutieve linker,
De groepsleiding
Elise,
Piet VDG,

Piet VD

0475/43 57 90

0478/ 83 85 65

0475/94 92 82

en

Astrid
0496/68 14 40

Kapoenen
Het scoutsjaar gaat weer heel snel vooruit, we zijn namelijk alweer April en dat
wilt zeggen dat ons paasweekend alweer dicht in de buurt komt. Voor verdere
informatie over het paasweekend zal nog een brief volgen.

Zondag 7 April:
Vandaag alweer de eerste
scoutsvergadering van de
maand
April.
Deze
vergadering gaan we opzoek
naar de nieuwe spider-man
Supergirl en ga zo maar door
met al die superhelden. Kom
van 14u-17u naar puytvoet
verkleed als jullie favoriete
superhelden. Na de vergadering is het een Tarsibar, waar jullie samen met de
mama’s en papa’s nog even kunnen blijven voor een hapje en een drankje.

12-14 April:
Het is weer zover, een weekend vol plezier en ravotten. De weekendbrief zullen
jullie ontvangen via mail!

Zondag 21 April:
Vandaag is het Pasen! Omdat
jullie het al druk zullen hebben
met paaseitjes rapen (en eten) is
het geen vergadering. Jammer!

Zondag 28 April
Vandaag is het nog eens tijd om echte
kapoenen uit te hangen, zorg dat jullie
voor deze vergadering allemaal jullie
vuilste kleren aantrekken en jullie ouders
waarschuwen voor de verschrikkelijke
stank die jullie zullen hebben bij het naar
huis gaan. 1 ding is zeker, leuk gaat het
zeker en vast worden. Zak allemaal af naar
puytvoet van 14u-17u.

Miel: 04 71 56 38 33

Drets: 04 94 36 91

Borre: 04 79 98 09 89

Riet: 04 96 30 48 24

Lise: 04 94 81 95 25

WELPEN
Zondag 7 april 14-17u + Tarsibar
Aangezien de leiding weer zeer veel krachten heeft opgedaan op
ontspanningsweekend, zijn we helemaal klaar om deze te tonen aan
jullie en jullie verschillende uitdagingen te geven!!!
Het zijn namelijk echte Highland games
IIs da da ding da ze
doen in Schotland ???

Maar is dat zo
met rokken
enzo???

JA RAKSHA EN HATHI ZEER JUIST !!!
Dus verkleed jullie allemaal als een echte schot, warm je spieren maar
al op en SEG is dat HATHI zijn vriendinneke ???

Vrijdag 12 – Zondag 14 april
Het is tijd voor paasweekend, eindelijk met alleen onze
welpen een weekendje weg. Denk aan leuke
kampvuurtjes, gezellig samen eten, super vette
spellekes enzovoort !!!
Jullie krijgen allemaal nog een weekendbrief met verdere info.

OOOH TOF !!!
Daar ga ik bij
zijn zene

MMM
das lekker !

Zondag 21 april
Het is Pasen vandaag, dus het is tijd voor
jullie en voor ons om heel veel paaseitje te
rapen en super veel chocolade te eten !!!
Maar dat betekent wel dat het geen scouts
is vandaag ☹ !

Zondag 28 april 14-17u
OOOOH TOF
WATER

WATERVERGADERING !!!
We spelen deze namiddag een hele middag
fantastische spelletjes met water en rond
dingen die met water te maken hebben, we
hebben een super speciaal spel in elkaar
gestoken dat ook nog eens super vet is, meer
kan ik er nog niet over zeggen buiten da ge
zeker moet komen want da wilt ge niet
missen dus kom allemaal naar de puytvoet !!!
Vergeet jullie ook allemaal niet te verkleden
in echte watermensen!

Zondag 5 mei 14-17u
Oh neee er is een grote diefstal gebeurd uit
ons lokaal, kom dus allemaal naar de puytvoet
verkleed als echte detectives/politieagenten
en kom deze misdaad oplossen!
Ik heb mijn
politiesokken
gelukkig al
gevonden !

Voila se welpen da was het weer voor de maand April. Vergeet zeker
niet om altijd in uniform te komen, of super goed verkleed als dat er
bij staat. Vergeet ook niet af te melden als je niet kan komen. Kom
zeker ook allemaal naar het weekend want dat gaat super tof worden!
Groetjes jullie liefste leiding xxx
Hathi
0479927211

Baloe
0496872394

Kaa
0497637818
Raksha
0489549365

Bagheera 0495362326

Zondag 7 april 14 u tot 17 u op Puytvoet
We weten dat jullie ons vorige week allemaal heel erg gemist hebben en daarom vliegen we
er deze maand direct in met de allerleukste vergadering van het jaar, namelijk
techniekenvergadering!
1e jaars, kom zeker allemaal af zodat jullie na al dat
wachten eindelijk kunnen leren sjorren
2e en 3e jaars, kom zeker ook af om de gekste
constructies te leren bouwen, of misschien gewoon om
de sjortechniek nog eens op te frissen zodat jullie op
paaskamp niet zonder tafel of keuken komen te zitten.
We sluiten deze dag ook af met een toffe tarsibar, dus
roep al jullie vrienden en familie op om iets te komen drinken op Puytvoet vanaf 5 uur!

Maandag 15/04 – vrijdag 19/04 op Puytvoet.
Tijd voor het langverwachte paaskamp! De brief met alle info krijgen jullie via mail.
Maar Frank heeft ons in ieder geval al prachtig weer beloofd.
Kon ik er maar
bij zijn ☹

Van 15 tot 19 april zorg
ik voor een lekker
warm zonneke ter
hoogte van het
prachtigste stukje bos
van Vlaanderen.

Zondag 28 april 14 u tot 17 u op Puytvoet
Nu jullie bekomen zijn van het paaskamp is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
We gaan er nog niet veel over kunnen verklappen behalve dit

Zo liefste jaygees, dit was het alweer voor de maand april. Vergeet zeker niet af te melden
als jullie niet kunnen komen, het is voor ons als leiding makkelijker een vergadering voor te
bereiden als we weten hoeveel leden er zullen zijn!
XOXO jullie lieftallige leiding

Victor:
0471381357

Wim:
0471249628

Bo:
0474595597

Flore:
0495192941

Givers
Zondag 7 april Puytvoet

Vandaag zullen we jullie bewijzen dat
klassieke vergaderingen de beste zijn!
Gewoon van 2 tot 5 op Puytvoet. Wat nog
bewezen kan worden volgens Dries à
Na de veragedering is het een gezellige
Tarsibar, waar iedereen welkom is om iets
te komen drinken.

Zondag 14 april Puytvoet (14u-17u)

Waar wel een verhaal in zal zitten
is de vergadering van vandaag!
Wat de rode draad is, komen jullie
te weten als jullie komen awa

19-20-21 april FIETSWEEKEND

Leutig! Tis weer zover! Dit weekend springen we allemaal op onze stalen
ros en leggen we een heftig doordachte route af door ons belgenlandje. Een
voorbeeld dat minder doordacht is hoeven we niet ver te zoeken (credits to
Anuna):

Verdere info volgt nog!
Zondag 28 april Puytvoet (14u-17u)

We sluiten deze maand in schoonheid
af op ons vertrouwde Puytvoet na een
vermoeiend fietsweekend… Dit boekje
wordt dan ook met een giller
afgesloten! Lachen, gieren, brullen!

Stef: 0477033190

Ani: 0470226383
Backx: 0494240075
Merel: 0479749557
Gerbs: 0478332955

