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         Geel, 16 april 2016 
 
Betreft: nieuwsbrief april 
 
 
Beste ouders 
Beste leden 
Beste sympathisanten 
 
 
 
De tijd vliegt als het plezant is, en ja hoor, het lijkt alsof het scoutsjaar nog maar net bezig is 
maar toch zijn we alweer halfweg. Na meer dan een halfjaar van weekends, hard werken en 
vooral supertoffe activiteiten zijn we aangekomen aan de laatste 4 maanden van het avontuur 
2015-2016.  
 
KLEIN BEDANKJE 
 
Sinds de start van het scoutsjaar zijn er enkele activiteiten geweest die de scouts heeft 
gehouden voor een centje te verdienen voor de scoutskas en voor ons nieuwe lokaal. 
 
Zo hebben onder andere onze wijnavonden de revue gepasseerd maar ook hebben we het 
gezelligste kraampje op de hele kerstmarkt gehouden en daarna in februari ook nog onze top-
quiz en top-mosseldag! Allen bedankt om hierop aanwezig te zijn en de scouts te steunen! 
 
 
KAMP 
 
Het is een hele zoektocht geweest maar we hebben een kampterrein kunnen vinden. Het kamp 
zal dan ook doorgaan zoals de vorige jaren in de eerste 2 weken van juli 2016 (7 t.e.m. 17 juli). 
Alle informatie inzake inshrijvingen en het kamp verloop zal begin mei meegedeeld worden. 
 
Moest u de enveloppen/brieven voor jouw zoon nu al willen schrijven:  
Chemin des Thiers 1, 4983 Basse-Bodeux  
t.a.v. Sint Tarcitiusscouts + naam + tak 
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ZWAARBIERENAVOND 

Je had het waarschijnlijk al opgemerkt maar dit jaar was er tijdens onze Tarciaanse Feesten 

geen zwaarbierenavond te bespeuren. Maar vrees niet, want deze komt er nog aan. We hebben 

gekozen om deze te verplaatsen naar een ander weekend om het werk te verlichten voor onze 

jonge, hardwerkende leiding maar om toch nog het gezellige van een zwaarbierenavond te 

houden. Door een te kort aan goeie weekends om dit te organiseren zal onze eerstvolgende 

zwaarbierenavond pas doorgaan in 2017. Onze excuses aan alle dorstigen onder jullie. 

 
 
 
WWW.TARCITIUS.BE  
 
In 1991 werd het wereld wijde web ontdekt en ook wij maken hier dankbaar gebruik van. We 
zouden jullie willen vragen onze site minstens wekelijks te bezoeken! U vindt er namelijk alle 
nuttige informatie over onder andere de activiteiten op zondag, weekends en algemene 
informatie. Ook staan er veel foto’s op zoals die van het kamp. Het is zeker de moeite om er 
eens virtueel naartoe te surfen en een kijkje te nemen! 
 
 
 
TARCITIUS OP FACEBOOK 
 
Onder het wereldwijde web behoort natuurlijk ook de sociale media die vandaag niet meer te 
missen is. Wanneer er iets op de website gepost wordt komt het 9 van de 10 keren ook in de 
facebookgroep. Dit is natuurlijk handig als je niet elke keer naar de website wil gaan kijken, een 
aanrader dus!  
https://www.facebook.com/groups/tarcitius/  
 
 
 
 
 

Scouteske groet 
 
Stijn Gebruers 
Groepsleider 
Sint Tarcitiusscouts 
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