Voorwoord Maart
Hoezee voor de maand maart, want het wordt een uitblinker op vlak van
scoutsactiviteiten! Alsof de maand februari nog niet mooi genoeg was met de
kapoenendag en duo-weekends, wordt deze maand nog drukker en leuker.
Na het grote succes van vorig jaar organiseren onze givers hun tweede TARSI-QUIZ
ten voordele van hun kamp op 8 maart. Deze quiz gaat door in het college (zaal Calfac).
Inschrijven doet u via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc016bNUfswUy1wZMkBKOFB4CuKlRlS5HhcpzB5xhSZt0OQ/viewform?fbclid=IwAR11BjhBL0UlX1
u2rSSqAHhFwkRqzuDV-f2ultNdvv2g81c17PgSs6-7VdU
De prijs bedraagt €20 per team van 4 of €25 voor een team van 5, dit is cash te betalen
aan de kassa.
Het evenement is ook terug te vinden op facebook:
https://www.facebook.com/events/2069080433169883/

Op 9 maart organiseren we ons groepsfeest TARSIRTAKI! Geniet van een rijkelijk
buffet met lekkere drankjes in combinatie met wervelende actjes, gebracht door onze
leden. Het wordt vast en zeker een avond vol gezelligheid en griekse goden.
Inschrijven gaat via de site: www.sint-tarsicius.be/groepsfeest (graag voor 1 maart).
Het evenement is terug te vinden op facebook:
https://www.facebook.com/events/1113752815469637/

Vergeet ook niet tijdig aanwezig te zijn voor repetities, ook op de dag van het
groepsfeest zelf wordt er nog overdag generaal gerepeteerd. Het uurschema is als
volgt:
• givers: 11u
• kapoenen: 13u-14u30
• welpen: 13u30-15u
• jong-givers: 14u30-16u
AANDACHT:
Zoals elk jaar steunt de bereiding van dit overheerlijke buffet op welgekomen vrijwillige
helpende handen. Als u deze kookploeg wil versterken met uw kookkunsten mag u altijd
een seintje geven via sms/telefoon/e-mail. Een leuke babbel tijdens de kookactiviteiten,
een gezellig middagmaal en goede karma kan u die dag sowieso verwachten. Er wordt
gestart om 10u met het bereiden van de schotels, maar indien u enkel ’s ochtends of ’s
middags een bijdrage kan leveren bent u ook meer dan welkom!!

Op 16 maart zijn onze jong-givers over heel Sint-Niklaas terug te vinden voor hun
wafelverkoop. Hiermee halen ze geld op om hun activiteiten op kamp te financieren. Voor
alle andere takken is het vergadering van 14u tot 17u.
Op 23 maart spreken we af met het hele district op te picknicken op puytvoet en
spelletjes te spelen. Onder politiebegeleiding wandelen we van Puytvoet naar de Grote
markt waar we eindigen met een grote karree.
Zoals gezegd, een drukke tarsi-maand maar daarom zeker niet minder spectaculair!!!!
Na deze drukke maand neemt de leiding even pauze en gaan op teambuilding weekend,
daarom is het geen vergadering op 31 maart.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via gsm of mail
(groepsleiding@sint-tarsicius.be).
Scoutieve linker
De groepsleiding,
Piet VD
0478/83 85 65

Piet VDG

Elise

0475/94 92 82

0475/43 57 90

Astrid
0496/681440

Kapoenen
Het is weer maart en wij voorzien een hele maand vol vette vergaderingen die nog vetter
worden als jullie massaal afkomen. Het is ook weer de maand van ons jaarlijks groepsfeest,
dit jaar in het Griekse thema. Jullie zijn allemaal van harte welkom want het is echt super
gezellig en plezant! Vergeet jullie zeker niet in te schrijven.

Zondag 3 maart 14u -17u Puytvoet
Volgende week is het groepsfeest en er moet uiteraard nog heel wat geoefend worden voor
ons spetterend kapoenen actje. Maar geen paniek, er zal nog meer dan genoeg tijd zijn om
ons uit te leven in de bossen!

Zaterdag 9 maart 13u – 14u30 College
Deze zaterdag is het Tarsirtaki, ons jaarlijks groepsfeest. Die avond doen alle takken een
actje, ook de leiding. Om ons actje nog eens te oefenen spreken we om 13u af in het college.
Verkleed jullie zeker allemaal als echte Grieken en Romeinen. ’s Avond is het dan tijd om
ons actje uit te voeren dus dan verwachten wij jullie ook! Tot dan!

Zondag 17 maart 14u – 17u op Puytvoet
Vandaag is het de grote gender switch vergadering. Alle jongens mogen zich verkleden als
meisje en andersom. Want das gewoon kei vet en zo kunnen we ook even stilstaan bij de
genderongelijkheid.

Haha oei! Dan moet ik
leren eten met manieren
ofwat ?!

Zaterdag 23 maart 12u – 17u op Puytvoet – markt
Vandaag is het districtsdag. Dan komen we met alle scoutsen
van district Klaas samen. We moeten dus zeker laten zien dat
wij de coolsten zijn, vergeet jullie uniform dus zeker niet! We
spreken op Puytvoet af, spelen wat vette spellekes en
wandelen daarna samen naar de markt. Daar kunnen jullie
ouders jullie terug komen ophalen. Vergeet ook jullie
lunchpakket niet!

Ja districtsdag
is gewoon
super vet!

Zondag 31 maart GEEN vergadering
Jammer maar helaas, geen vergadering vandaag. De
leiding is op vakantie naar Amerika om Pokémons te
vangen dus kunnen wij er niet zijn… Maar niet getreurd
want in April zijn we terug met leuke vergaderingen!

Zo liefste kapoenen, dit was het voor de maand maart. Wij hopen dat jullie zo veel mogelijk
komen want dat is altijd tof!
Vele groetjes van jullie liefste leiding x x x

Riet: 04 96 30 48 24

Lise: 04 94 81 95 25
Drets: 04 94 36 91 14

Borre: 04 79 98 09 89

Miel:
04 71 56 38 33

WELPEN
Voorwoord :
Ο μήνας Μαρτίου ονομάζεται μετά τον Θεό Άρη. Ο Άρης είναι ο Θεός του πολέμου!
Αλλά είστε τυχεροί. Η φυλή μας της Ταρσίς ζει ειρηνικά εδώ και χρόνια. Έτσι, αντί
να διεξάγουμε πόλεμο, θα παίξουμε επικά παιχνίδια, θα γιορτάσουμε και θα
τιμήσουμε το όνομα του Ταρσί. Πρόκειται να το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό με το
μεγάλο μας κόμμα: TARSIRTAKI. Αν μπορέσατε να μεταφράσετε αυτό το κείμενο
σωστά, γνωρίζετε ότι κάνετε περιστροφή προς τα κάτω για περισσότερες
πληροφορίες. Πολλή αγάπη, η ηγεσία των κυδώνων
Pssst, voor degene die niet
goed Grieks kunnen.
Tegenwoordig bestaat er
Google Vertalen
groeten van Balou

Oh ja, trouwens, da drankske
dak hier ant drinken ben, das
typisch Grieks, en das zooo
lekker! Hmmmm.

Zondag 3 maart
Op het groepsfeest zal er uiteraard niet stilgezeten worden! Elke tak
zal de Goden moeten eren met hun eigen actje. Kom dus massaal
naar Puytvoet om ons eigen Griekse-tarsi-welpen tafereel te
oefenen!
Is het een dans ? een toneel ? een grieks circus act of een lied ? Kom
het te weten van 14u tot 17u op Puytvoet.

Zaterdag 9 maart : GROEPSFEEST
Eindelijk is het zover. Het langverwachte, grootste griekse feest dat ooit zal
plaatsvinden : TARSIRTAKI!
Maak tijd en ruimte vrij voor dit adembenemende feest. Er zal gegeten
worden, er zal gelachen worden, er zal aanbeden worden, maar vooral, Er zál
gedanst worden!
Kom met z’n allen om 13u30 naar de calfac (college) om nog een
laatste keer ons actje te oefenen. Om 15u00 zullen we wel genoeg
geoefend hebben en morgen jullie weer naar huis gaan.
Wees ’s avonds ook aanwezig voor een onvergetelijk
Griekse ervaring.
Tot dan!

even tussendoor : voor degene die er een perfect geslaagd weekend van
willen maken : 8 maart is het ook de grote tarsi giver quiz. Ook daar is
iedereen van harte welkom.

Zondag 17 maart
Na een week te kunnen rusten van het groepsfeest is het weer tijd om stevig
op de benen te staan!
Of laten ze zeggen : op de wieltjes!
Want ja hoor, vandaag is het
wieltjesvergadering!
Neem allemaal jullie meest creatieve en gekste vervoermiddel mee op
wieltjes! Alles is toegelaten behalve speelgoed auto’s , gewone auto’s ,
brommers of takelwagens.
We spreken af om 14u op puytvoet en nemen om 17u terug weer afscheid op
puytvoet.

Tot dan !

Zaterdag 23 maart : Districtsdag
Vandaag komen alle scoutsen van district klaas voor 1 dag samen om met z’n
allen spellen te spelen en in een grote scouts stoet naar de grote markt te
verplaatsen!
Beleef deze dag samen met jullie scoutsvrienden uit Sint-tarsicius, sintkristoffel, sint-vincencius, kriko, tereken, sint-martinus, d’olmen en don
bosco!
we spreken af om 12u op puytvoet en jullie mama en papa mogen jullie om
17u op de grote markt komen halen! Vergeet zeker geen lunchpakket!

Zondag 31 maart
Met spijt in ons hart moeten we jullie meedelen dat het vandaag geen
vergadering is ☹
Jullie leiding is op ontspanningsweekend.
We hopen dat jullie allemaal getroost zullen worden door jullie mama en
papa omdat jullie deze zondag niet in het bijzijn van jullie super geweldige
leiding kunnen zijn.
Veel sterkte aan iedereen die zich zal vervelen op deze zondagmiddag en tot
volgende week!

Zondag 7 april
We ARE BACK!
De leiding is terug van ontspanningsweekend en heeft al meteen een knal
vergadering voor jullie in elkaar gestoken!
Kom allen van 14u tot 17u naar puytvoet om mee te doen aan de Schotse
highland games. verkleden in een schot is altijd toegelaten, men zegt zelfs
dat men daar sterker en slimmer van wordt! Ten zeerste aangeraden dus.

JV’s Maart
3/03, puytvoet 14u-17u
Vandaag gaan we nog eens oefenen voor het actje van het
groespfeest! Zorg dus dat jullie er allemaal zijn zodat we er iets
moois en leuks van kunnen
maken.

9/03, Calfac 14.30u-16u
Vandaag is het groepsfeest!!!!! Dat wil zeggen dat we
nog eens de puntjes op de I moeten zetten tijdens onze
generale repetitie. Daarom wordt iedereen die meedoet
aan het actje gevraagd om met de verkleedkleertjes naar
het Calfac te komen.

16/03, Bib 12u-17u
Vandaag is het de jaarlijkse JV-geldactie. Waarom vraagt
ge u waarschijnlijk
af? Awel é die
geldactie die is er om
ons kamp te betalen.
En hoe meer wij
verkopen hoe vetter,
graver, cooler, … ons
kamp zal worden.
Zorg dus dat ge der
allemaal zijt om onze
lekkere galletjes te
verkopen of het kamp gaat zéér saai worden.
PS gelieve allemaal al gegeten te hebben zodat we direct
kunnen beginnen. Vergeet ook zeker jullie FIETS met
rugzak, fietstassen of box niet!

23/03 12u-17u
Het is weer die dag van
het jaar. En dan heb ik
het natuurlijk over de
districtdag! Aangezien
deze weer ieder jaar
ongelofelijk tof is,
worden jullie ook dit
jaar om 12u op de
puytvoet verwacht met een lunchpakket. Na een mega tof
spel gespeelt te hebben wandelen of fietsen we dan naar
de markt waar we om 17u afsluiten en jullie vrij naar
huis mogen fladderen.

31/03, GEEN vergadering
Vandaag krijgt de leiding
eindelijk zijn wel verdiende
rust. Geen kindjes, geen
vergadering gewoon niets. Dus
lieve lidjes, jullie mogen
allemaal lekker in jullie bedje
blijven liggen want de leiding
gaat dit zeker ook doen.

Maart is voorbij en dat wil zeggen dat de volgende maand
eraan komt, namelijk april. Ook in april gaan er weer
buitengewoon toffe vergaderingen zijn. Dus we zien jullie
dan wel.
Bo: 0474595597
Flore:
0495192941
Victor:
0471381357
Wim:
0471249628

G’s Maart
Zondag 3 maart – OEFENEN GROEPSFEEST
•

2-5 @Puytvoet

Vrijdag 8 maart – Zaterdag 9 maart

•

Vrijdag is het de 2e editie van onze Tarsiquiz waarop wij alle hulp kunnen gebruiken. Wij
verwachten jullie vrijdag om 13uur in de Calfac ( ’t College) om alles klaar te zetten. Tijdens
de quiz zullen jullie helpen opdienen, formulieren ophalen, achter de kassa zitten,…
Zaterdag oefen we ons dansje om 11uur waarna jullie blijven om te helpen klaarzetten voor
het groepsfeest (’s middags wordt er eten voorzien voor jullie).

Zondag 17 maart -•
•
•

WIELTJESVERGADERING

WAAR? KC wer
HOELAAT? 2-5 awa
MET? Alles op wieltjes is guu

Zaterdag 23 maart
•
•
•

Districtsdag
12u@puytvoet tot 17u@markt
Luchpakket niet vergeten

29-30-31 maart
GEEN VERGADERING

-- ONTSPANNINGSWEEKEND

