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De eerste maand van 2020 is voorbij. De leden en leiding zijn eindelijk verlost van die vreselijke examens
en we zijn hopelijk allemaal uitgerust van de feestdagen, klaar voor een goedgevulde scoutsperiode. In

februari starten de zondagvergaderingen terug voor alle takken! JOEPIE! Jullie leiding bokst elke week een
beestig spel in elkaar en jullie kunnen zich te pletter amuseren. De kapoenen en kabouters worden

uitgenodigd op vrijdagavond 7 februari voor de LIMOFUIF van scouts Sint-Tarsicius voor een tof feestje
met leeftijdsgenoten van verschillende andere scoutsen. Op valentijn duiken de gidsen de jungle in. Op

vrijdag 14 februari gaat namelijk onze jaarlijkse gidsenfuif MAD WOMEN door in fuifzaal Den Eglantier. De
‘Wild Hunt Edition' belooft de moeite te worden! Tickets zijn te verkrijgen bij alle gidsen(leiding).

Op het einde van de maand, van 21-23 februari, gaan de duoweekends door. Deze weekends
zijn voor de eerstejaars joka’s, tweedejaars jonggidsen en derdejaars gidsen. Zij gaan op

weekend met hun leeftijdsgenoten van alle andere scoutsgroepen van Sint-Niklaas. Voor de
andere joka-, jonggidsen- en gidsenleden is er dat weekend geen vergadering. Kabouters

hebben gewone vergadering. De kapoenen kunnen gaan ravotten op de jaarlijkse Kapoenendag
op zondag 23 februari. De uitnodigingen voor deze activiteiten krijgen jullie via jullie eigen

takleiding.
We nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond. Zaterdag 14 maart bent u

welkom in de OLVP (ingang Spoorweglaan) voor een lekkere kaasmenu en heerlijke wijnen. Ook
de liefhebbers van fricandon met kriekjes zullen aan hun trekken komen. Zoals vorig jaar bieden

we een veganistisch menu aan. U kan alvast uitkijken naar een verrukkelijk assortiment
desserten. Wanneer de magen gevuld zijn, kan er een been worden gesmeten op onze

dansvloer. Natuurlijk kan het ook het ideale moment zijn om gezellig na te babbelen. U kan
inschrijven via deze link: https://forms.gle/fZv6cDHLFsBdAL5r8

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze fijn avond. Tot dan!
 
 

Stevige linker van jullie groepsleiding
Fien, Anya en Emma



VRIJDAG 7  FEBRUARI

We starten de maand februari met een heel leuke activiteit. Vandaag is het namelijk de
enige echte Limofuif! 

Deze Limofuif wordt jaarlijks georganiseerd door de kapoenen -en kabouterleiding van
Scouts Sint-Tarsicius voor alle kapoenen en kabouters van heel Sint-Niklaas. Heb je zin
om te dansen op coole muziek en je eens helemaal uit te leven? Kom dan verkleed in je

mooiste fluo/marginale/kleurijke outfit en neem 3 euro mee! 
 

We spreken af om 18u30 aan de ingang  van de Sint-Nicolaaskerk op het Apostelplein
om daarna samen naar de Karree te gaan. 

Om 20u30 mogen de kapoenen terug aan de kerk opgehaald worden. 
 

Het wordt een topfuif! 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI

Joepie, weer een zondagvergadering! 
 

We spreken af op Puytvoet op de gewone uren (14u30 tot 17u15) voor een leuk
bospel! 

 
Vergeet je 1 euro niet mee te nemen. 

ZONDAG 23 
 FEBRUARI

Het is weer tijd voor de jaarlijkse kapoenendag. We spelen een mega groot spel samen met alle
kapoenen van heel Sint-Niklaas. Jaarlijks gaat  deze dag door in het Recreatiepark De Ster. We

spreken af aan de Brokkelinck. 
De uitnodiging en uren worden nog meegedeeld via mail. 

 
Het belooft een onvergetelijke dag te worden!  



VRIJDAG 28 FEBRUARI - ZONDAG 1 MAART

Ons tweede kapoenenweekend staat voor de deur! 
JOEPIE! 

 
De uitnodiging voor dit leuke weekend ontvangen jullie via mail.

ZIEZO, FEBRUARI ZIT ER WEERAL OP. 
TOT IN MAART!

 

JULLIE LEIDING, 
EMMA, FLORE, LINDE EN MARIE


