Voorwoord Mei
De laatste rechte lijn van het scoutsjaar is ingezet maar we hebben nog veel om
naar uit te kijken. De paaskampen zijn allemaal achter de rug. Moe maar
voldaan zijn alle leden terug naar huis gegaan met nog meer goesting in het
kamp.
Wat staat er nog allemaal op de planning?
Ø Het groot kamp
Jv’s & G’s
De camion wordt ingeladen op 15 juli aan het lokaal. Daar kunnen
jullie ook al de rugzakken van jullie kleine snuit meegeven. Op 18
juli vertrekken de derdejaars dan samen met de leiding op
voorkamp. De rest van de leden vertrekt op 20 juli. Na 10 dagen
ravotten kunnen jullie ze allemaal terugverwachten op 30juli.
De kapoenen en de welpen gaan ook dit jaar weer samen op
kamp. De welpen vertrekken op 23 juli en 2 dagen later is het aan
de kapoenen. Op 30 juli zit ook voor hen het scoutsjaar er volledig
op en kunnen ze moe maar overvoldaan terug naar huis keren.
Ø Daguitstap
Dit jaar niet zoals andere jaren in de maand mei, maar op het
einde van het jaar. We spreken af op 29 juni voor onze uitstap en
sluiten zo ook direct dit schitterende jaar af. Mis dit zeker niet.
Ø Op 12 mei organiseren de jv’s hun laatste tarsibar van dit jaar.
Kom dus zeker allemaal gezellig iets drinken aan ons vertrouwde
lokaal.
We hopen jullie allemaal nog zo vaak mogelijk te mogen verwelkomen op de
vergaderingen waar de leiding elke week paraat zal staan voor een beestige
vergadering.
Indien er nog vragen zijn voor de groepsleiding, aarzel niet en neem gerust
contact met ons op.
Groepsleiding@sint-tarsicius.be

Kapoenen
Liefste kapoentjes,
Eindelijk is het terug mei! Mooi weer, dus dat betekent buiten ravotten en
spelen tot we erbij neervallen!!! Het weekend is achter de rug, maar niet
getreurd, want het kamp komt stilaan in zicht! Wij hopen dat jullie er evenveel
zin in hebben als ons.

5 mei
Het thema van vandaag is ‘De Buurtpolitie’. Kom allemaal verkleed als politieagent of als
boef, zodat we het grootste, megacoolste en spannenste politie- en boefspel kunnen spelen.
Jullie worden op Puytvoet van 14u tot 17u verwacht.

Let the battle begin!!!

Zwijgt maar al… Ik win
toch!

12 mei
Vandaag is het

leidingswissel. Dit wil
zeggen dat wij deze zondag
geen leiding komen geven
aan jullie, maar andere
leiders zullen onze plaats
innemen. Wie dit zullen zijn
is nog een verrassing
natuurlijk… Zij verwachten
jullie van 14u tot 17u op
Puytvoet.

Jeeeeeeeeeej, eindelijk
eens andere leiding!!!

Ah, mijnen
nek maat…
Bwa, ik vind
onze leiding
best wel oké…

19 mei
We spelen vandaag het grote Avatar-spel. Kom allemaal naar Puytvoet en vecht voor je
lievelingsnatie: aarde, water, vuur of lucht. Aan de hand van een mega grote battle zullen wij
vandaag bepalen welke natie voor eens en voor altijd de beste is! Van 14u tot 17u zoals
gewoonlijk!

VS

25 mei
Het is vandaag de eerste
avondvergadering. Kom
dus allemaal van 18u30
tot 20u30 naar Puyvoet!
Vandaag gaan we een
spel spelen om duidelijk
te maken dat wij, Tarsi’s,
niet bang zijn van het
donker! Wie kan raden
hoeveel kerstomaten
Drets en Miel hier
tezamen in hun mond
hebben krijgt nog een
belangrijke bonus in het spel!!!

Dit was het dan weer voor mei liefste kapoentjes, maar niet getreurd want
volgende maand staan wij weeral klaar met nieuwe spelletjes!
Peace out, de leiding.

Riet: 0496.30.48.24

Miel: 0471.56.38.33

Drets: 0494.86.91.14

Den Bert

Lise: 0494.81.95.25

Borre: 0479.98.09.89

WELPEN
Dag liefste welpjes,
Na een zeer succesvol paasweekend en enkele topvergaderingen vliegen we er weer in deze maand!!!
Hopelijk kunnen we samen al wat genieten van het
mooie weer in mei.

ZONDAG 5 MEI
Vandaag verwelkomt de leiding jullie weer op
Puytvoet van 14u-17u. Het wordt weer een typische
ravot-vergadering! Plezier gegarandeerd.

Foutje op Paasweekend: Misschien had Klara toch wat dichter moeten gaan staan…..

ZONDAG 12 MEI
OH NEE WAAR IS DE LEIDING??? Rustig welpen, het is
vandaag LEIDINGSWISSEL! Kom naar Puytvoet van 14u17u voor een spannende verrassing…

ZONDAG 19 MEI

Vandaag krijgen jullie terug leiding van jullie
eigen vertrouwde (en tofste) leiding, oeffffffff.
Op deze laatste zondag-vergadering voor de
avondvergaderingen van start gaan, leven we ons nog
eens goed uit op Puytvoet van 14u-17u. Het is
vandaag HUISDIEREN-vergadering!!! Verkleed jullie
dus allemaal in je lievelings-/origineelste
huisdier en rep je naar ons scoutslokaal!

ZATERDAG 25 MEI
(!AVONDVERGADERING!)
Kom vandaag naar Puytvoet van 18.30u tot 20.30u om
met ons de bossen onveilig te maken met een
klassiek bosspel!!

ZATERDAG 1 JUNI
Ook de tweede avondvergadering zal er “boenk” op
zijn. Kom dus naar Puytvoet van 18.30u-20.30u om
met ons een GROOT LADDERSPEL te spelen.

(Ik weet niet of jullie het weten welpen, maar dit is een KUBB-spel
en geen trommel-set. Toch moeten we jullie feliciteren met de
fantastische performance die jullie daar hebben neergezet op
weekend!!)

ZO, dat was het alweer voor de maand mei.
Hopelijk hebben jullie je weer rot geamuseerd
en zijn jullie klaar voor een volgende maand
VOL scouts-activiteiten!!!
GRTJS,
Welpenleiding

MARCEL

0495362326

XAVIER

KLARA TIBO ANOUK

0496872394

0479927211
0489549365

0497637818

JoNgGiVerS
Het is mei! Da wilt zeggen dat het normaal gezien goed weer moet worden; ‘juij!’, da wilt
zeggen dat het onder de evenaar herfst is; ‘minder juij!’ en dat wilt zeggen dat we gaan
beginnen met avondvergaderingen; ‘oei da durf ik nie ze’.
Ik hoor jullie dit al denken, maar het is nog licht buiten dan! Dus jullie moeten niet bang zijn
en al zeker niet met zo een sterke leider als Wimininininho aan jullie zijde!

Zondag 5 mei
Wadzjenow in 1835 is vandaag De eerste spoorweg op het Europees continent in gebruik
genomen tussen Brussel en Mechelen. De lijn was 20 km lang. Huh staat er ook een trein op
puytvoet?? Ontdek het van 14-17 uur!
Over openbaar vervoer gesproken:

Foto: Rens van Puyvelde 17/04/19
Zondag 12 mei
Wat? Moederdag en leidingswissel en TARSIBAR!!! OMFG dat gaat echt insane cool zijn, me
dunkt! Nadat jullie jullie mama een mooi cadeau hebben gegeven voor moederkesdag, gaat
van 14-17 uur andere leiding jullie vergadering eens leiden en waarschijnlijk een heel vet
spel spelen!
Misschien zelfs wel de Michel!

Zondag 19 mei
De allerlaatste zondagvergadering van het jaar!!!! Deze zal echt onvergetelijk worden, dus
zeker allemaal komen van 14u tot 17u op puytvoet.

Zaterdag 25 mei
De eerste avondvergadering van het semester, wij verwachten jullie van 18u30-20u30 op
puytvoet. De slag om Duinkerken begint in de tweede wereldoorlog! Zeer goede film van
gemaakt, zeker kijken! Hoe gek gaat deze vergadering dan wel nie worden?

Vwala mei is gedaan, hopelijk zijn jullie niet allemaal dood na de laatste vergadering!
Laat iets weten als ge niet kunt komen! Op onderstaande nummers!

Flore

Victor

Bo

Wim

0495192941

0471381357

0474595597

0471249628

MEI Givers
Zondag 05/05

Vandaag helpen we op de Spartacus Run in Boom! We spreken af om 9u00 op
Puytvoet (wees zeket op tijd), van daaruit rijden we met auto’s naar boom.
Luchpakket krijgen we daar, maar als je een grote eter bent, neem je misschien
wel iets extra mee. Verder informatie volgt nog op de facebook-pagina!

Zondag 12/05

Vandaag is het leidingswissel!! Jullie krijgen dus voor 1 dag eens andere leiding.
Wees van 14u00 tot 17u00 op Puytvoet.

Zondag 19/05

Het is alweer tijd voor de laatste zondagvergadering! Kom dus nog een laatste
keer op zondagnamiddag van 14u00 tot 17u00 ravotten op de Puytvoet!!

zAterdag 25/05

Het is alweer tijd voor de eerste avondvergadering! Deze week spelen we nog
eens een klassiek avondspel… misschien met zombies enzo, of iets met vuur, ma
het gaat echt tof worden, gene zever! Van 19u30 tot 21u30 op de Putvoet!!

Groetjes de leiding,
Merel: 0479749557
Aster: 0470226383
Stef: 0477033190
Backx: 0494240075
Gerben: 0478332955

