Voorwoord januari
Het jaar 2018 is alweer voorbijgevlogen! We mogen terugkijken op 2018 met een
glimlach op ons gezicht. We hebben er samen een fantastisch jaar van gemaakt!
Er waren memorabele vergaderingen, zalige weekends en onvergetelijke kampen.
Wij hebben ons alvast enorm geamuseerd. Ondertussen lopen de feestdagen op
zijn einde, zijn alle cadeautjes verdeeld, zijn de nieuwjaarsbrieven voorgelezen
en is de kerstvakantie jammer genoeg weer bijna voorbij. Maar maak je geen
zorgen, ook in 2019 zal de leiding en groepsleiding zijn uiterste best doen om er
ook weer een topjaar van te maken.
We blikken nog even terug naar begin december, waar de Sint en zijn Pieten
langskwamen op Puytvoet. Er waren geen stoute kindjes die in de zak moesten en
iedereen ging uiteindelijk naar huis met een zakje vol lekkers.
2018 mag dan wel voorbij zijn, het scoutsjaar is dat lang nog niet! We hebben
nog veel leuke evenementen en activiteiten in petto. Begin januari gaan de
kapoenen en welpen op pad verkleed als driekoningen en laten ze hun mooiste
gezang horen. Diezelfde avond gaan de jong-givers zich uitleven op de
schaatsbaan en spelen de givers een stadsspel. Ook de gewone vergaderingen
zullen weer heel plezant worden. Wegens de examens van de leiding moeten we
op de zondagvergaderingen wel nog even wachten. Het zijn voor alle takken nog
avondvergaderingen op zaterdag tot en met 26 januari. Deze gaan voor de
kapoenen, welpen en jong-givers door van 18u30 tot 20u30 en voor de givers van
19u30 tot 21u30. Maar niet getreurd, de leiding heeft steeds leuke activiteiten
voorzien, lees daarbij zeker goed dit Tarsivatje want soms worden jullie niet op
Puytvoet verwacht.
Vervolgens geven we reeds enkele belangrijke data die jullie in de gloednieuwe
agenda van 2019 kunnen noteren: duoweekend voor welpen, jv’s en givers (22-24
feb); kapoenendag (24 feb); de Tarsi-quiz en groepsfeest (8 en 9 maart).
Tot slot willen wij iedereen een schitterend 2019 wensen, vol liefde,
vriendschap, plezier en avontuur!
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via gsm of mail
(groepsleiding@sint-tarsicius.be).
Stevige linker
De groepsleiding
Piet VD (0478/838565), Elise (0475/435790), Piet VdG (0475/949282) en
Astrid (0496/681440)

Kapoenen
Allerliefste kapoenen,
de feestdagen zijn weer voorbij dus die kilo’s zijn er ongetwijfeld weer
aangevlogen. Daarom hebben wij een hele maand met kei toffe en
sportieve vergaderingen voorzien!
Jullie geliefde leiding heeft jammer genoeg wel examens en daarom
kunnen we geen zondagvergaderingen geven… Maaar omdat wij jullie
écht niet kunnen missen, hebben we zaterdagavondvergaderingen
voorzien! Hopelijk komen jullie hier allemaal naartoe!!
Zaterdag 5 januari 18u30-20u30 op de markt
Kom allemaal verkleed als een echte
Caspar, Melchior of Balthasar en
haal jullie zangtalenten maar al
boven!

Het is namelijk
driekoningenvergardering!!

Hihihihi!
Dat wordt
echt
leutig!

Ja driekoningenvergadering
is echt vet

We spreken om 18u30 af aan het Sinterklaasbeeld
op de markt van Sint-Niklaas

Zaterdag 12 januari 18u30-20u30 op Puytvoet
Vandaag krijgen we stagiairs over de vloer die de leiding van ons overnemen. Dus
voor één dag zullen wij als leiding ook meedoen als lid. Keitof toch! Het is voor ons
ook een verrassing wat we gaan doen vandaag, maar dat zal ongetwijfeld super
plezant zijn, kom dus allemaal zeker af! Wij kijken er al naar uit!

Maar wie gaat
ons dan leiding
geven?

Stagiairs
van jin
2001
Zijn die wel
even tof
als jullie?!?
Ja die
zijn wel
best oké

Zaterdag 19 januari 18u30-20u30 aan het Bowlingpaleis
Jaja, dat lezen jullie goed, vandaag
gaan we bowlen!!! Haal jullie
talenten naar boven en bewijs dat
jullie beter zijn dan de leiding. We
verwachten jullie allemaal om 18u30
aan het bowlingpaleis in SintNiklaas. Vergeet ook niet om 6,5
euro mee te nemen!

Zaterdag 26 januari 18u30-20u30 op Puytvoet
Deze week spreken we weer af op het vertrouwde domein Puytvoet.
Het wordt echt een kei coole
vergadering dus kom allemaal af!!
We willen nog niet te veel
verklappen, maar deze foto is alvast
een tip:

Wajow da’s cool
jonge!!

Ja kom, lopen!
We mogen die
vergadering
echt niet
missen!!

Zondag 3 februari 14u-17u op Puytvoet
Yes!! Het zijn terug zondagvergaderingen! Vandaag gaan we een kei cool spel
spelen in het thema marginaal. Haal dus al jullie meest marginale kleren boven en
kom verkleed naar Puytvoet. Hier zijn al enkele goede voorbeelden:

Zo, dat was het dan voor deze maand. Hopelijk komen jullie massaal af want de
vergaderingen worden echt allemaal weeral vet.
Liefs,
De kapoenenleiding.

Miel: 04 71 56 38 33

Riet: 04 96 30 48 24

Borre: 04 79 98 09 89

Drets: 04 94 86 91 14

Lise: 04 94 81 95 25

Welpen
Zaterdag 5 januari 18u30 - 20u30
Vandaag is het driekoningen vergadering !!!
Zoek allemaal jullie mooiste driekoningen kostuum in de kleedkoffer.
Smeer jullie stembanden goed en leer jullie liedjes van buiten.

We spreken af aan de grote markt van Sint-Niklaas, aan het sinterklaas
beeld! We spelen trouwens ook een super vet spel vanavond !!!

Zaterdag 12 januari 18u30 - 20u30
Andere leiding vandaag!!!
OH NEEE nu gaan we onze geliefde
leiding zo hard missen :( .
Maar nee wij kunnen toch geen
weekendje zonder jullie wij komen
gewoon leutig meespelen!
Kom dus allemaal naar onze gekende
bossen in Puytvoet om deze
mysterieuze leiding te ontdekken!

Zaterdag 19 januari 18u30 - 20u30
Vandaag gaan we bowlen !!!
Zwier jullie armen al maar los want het gaat van hoog niveau zijn zene!
Buiten hathi want die kan daar helemaal niks van ;)
We spreken af aan het bowlingpaleis en jullie nemen 6,5 euro cash mee!

Zaterdag 26 Januari 18u30 - 20u30
De laatste avondvergadering van het jaar is
alweer een feit. Voor de laatste vergadering
hebben wij een super spannend spel gemaakt!
Dus kom allemaal naar de Puytvoet voor mee te
komen spelen met dit geweldig spel!
Den Armand heeft er duidelijk al heel veel zin in!

Zondag 3 Februari 14u - 17u
Het is alweer februari wat gaat de tijd toch zo snel!
Vandaag weer op zondag want de leiding is eindelijk
klaar met zijn duivelse examens!
Kom dus allemaal naar Puytvoet, verkleed als jouw
favoriete superheld!

Voila se welpen nu weten jullie weer wat we gaan doen in Januari.
Vergeet niet altijd af te bellen als je niet kan. Kom allemaal ook zoveel
mogelijk in Kostuum.
Groetjes jullie lieve leiding. xxx
Kaa (Anouk)
0497637818
Hathi (Tibo)
0479927211
Bagheera (Marcel)
0495362326
Baloe (Xavier)
0496872394
Raksha (Klara)
0489549365

JayGees! Het is Januari en na al die examens en feesten, krijgen jullie toch de gelegenheid
om heel de maand nog zeer toffe dingen te doen in plaats van heel de tijd binnen te zitten
gamen of met barbiepoppen spelen of op jullie GSM zitten (zoals Thor). Nu is het jammer
genoeg wel voor ons net examens, maar da wilt ook alleen maar zeggen dat wij nog veel
meer zin hebben om nog eens buiten te komen. Dus het kan niet anders dan zeer epic
worden!

Zaterdag 5 Januari
We spreken dus af aan het Sinterklaasbeeld op de grote markt om te schaatsen, maar zoals
op deze foto, was Flore weer te lui om goed naar de datum te kijken en heeft dit in het
vorige boekje fout gezet! Zeer stout! Het is dus op 5 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur op
de grote markt!
Wie ziet luie Flore op de foto?

Zaterdag 12 Januari
Vandaag mogen de echte vuurheren opstaan en naar de scouts komen, want we gaan vuur
sturen (of er toch mee spelen) en we gaan er super grave en gekke dingen mee doen (op een
volledig verantwoordelijke en veilige manier uiteraard). Dus voelt gij u soms wel eens als
vuurheer Ozai? Of wilt gij vuur leren shturen, dan moet ge vandaag van 18.30 uur tot 20.30
uur op de puytvoet zijn!!! #hetgaatLITworden #hahawoordspeling
#tothebridgeofKhazadDum #huh?LOTR
Hier ook nog een link van een filmpje dat wij keken toen wij zo oud waren als juliie!
https://www.youtube.com/watch?v=o9KrXx_QRkM

Zaterdag 19 Januari
Vandaag gaan we nog eens wat vette spellekes spelen op de puytvoet van 18.30-20.30 uur!

Zaterdag 26 Januari
Vandaag gaan we bowlen in het bowlingpaleis! We spreken dus daar af van 18.30 uur tot
20.30 uur! Neem allemaal 5 euro mee en dan kunnen jullie misschien eens niet slecht zijn en
een strike gooien ofzo? Kweenie

Zondag 3 Februari
Het zijn terug zondagvergaderingen dus van 14-17 uur op puytvoet! Deze vergadering gaat
waarschijnlijk een beetje speciaal zijn, dus allemaal zeker komen!
Da was het voor Januari, salukes! En amuseer jullie in de vakantie en daarna ook op school
uiteraard!

KIND-JES,
Tis JANUA-RI

*PIEP*
*PIEP*

ZATERDAG 5 JANURI gaan
we misschien wel rodeo stier
rijden of misschien een
stadspel spelen.

19u30
@sinterklaasbeeld

Gerben, wat weet je
of kan je mij vertellen
over 12 Januari
2019?

3e jaars
19u30

Geven leiding
19u30

19u30
19u30

Puytvoet
Lekker kleed Gerbs
19u30

wat een adonis

AAAni, wa gaan we doen
zaterdag 19 januari?

Filmke checken
wer bax

19u30 @puytvoet

Wie kan raden aan welke getal
tussen 1 en 10 Marcel op dit
moment denkt wint euh prijs en
mag dit komen vertellen op 26
januari om 19u30 op puytvoet

Zondag 3 februari

1e zondagvergadering

2-5 @putvoet

Ani: 0470226383

Gerbs:0478332955

Merel: 0479749557

Stef: 0477033190

Bax: 0494240075

