SCOUTS 24 SINT FRANS
Algemene informatie

Voorwoord
Als u dit boekje in uw hand heeft, dan heeft u de weg gevonden naar de 24
Sint-Frans. Misschien is dit omdat uw zoon of dochter naar onze
jeugdbeweging wilt komen, omdat u meer wilt te weten komen over onze
jeugdbeweging of gewoon om het weg te gooien. Als het dat laatste is, zou
ik daar even met wachten, de 24 Sint-Frans is immers de moeite waard
om te leren kennen. Zet je rustig neer en leer ons kennen.

In dit boekje zal het reilen en zeilen van de 24 Sint-Frans worden
toegelicht. Een jeugdbeweging met het hart op de juiste plaats. Als uw
kind naar de 24 komt, beloven we een ding dat het met liefde, aandacht en
de grootste zorg wordt behandeld. Dit door onze prachtige leiders en
leidsters die elke zondag klaarstaan om uw zoon of dochter een prettige
dag te bezorgen.
De kernboodschap van de 24 Sint-Frans is spelen, scouts is geen
leerschool. Het is een plek waar uw kind kan ronddwalen, verloren gaan
in al wat om zich heen bezig is. Elke zondag zullen die leiding spelletjes
voorbereiden voor uw kind en spelletjes meespelen.

Een jeugdbeweging komt ook de ontwikkeling van uw kind ten goede. Uw
kind zal in een veilige omgeving sociale vaardigheden bijkrijgen. Met het
nodige respect naar de natuur en naar de mens toe opgroeien. Op latere
leeftijd zelfstandigheid en discussiëren. Met andere woorden bij een
jeugdbeweging, en dan liefst die van de 24 Sint-Frans, ontwikkelt uw zoon
of dochter zicht tot een pracht van een mens.
Onze leidingsploeg wenst u veel leesplezier.
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1. Praktisch
1.1.

Locatie

Wij hebben verschillende lokalen, maar het overgrote deel van onze
activiteiten zijn in het park van Groenendaal. Hier komen elke week de
jongste takken, kapoenen, welpen en jonggivers, samen om samen een dag
plezier te beleven. De lokalen zijn toegankelijk via de poort van
Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem. Onze lokalen liggen achteraan het park.

Onze lokalen

Ingang park

Het park van Groenendaal is een park gedeeld met de school, het
Groenendaalcollege. De school gebruikt deze op weekdagen, op zondagen
is het park voor ons alleen. Zo kunnen de kinderen in een veilige, groene
en rustige omgeving spelen.
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Kapoenenlokaal

Welpenlokaal en Shop

Jonggiverlokaal

Speelbos

Hand- en voetbalveld

Ingang Ullenshofstraat

In het park ligt een handbalveld en een voetbalveld. Rondom het
voetbalveld ligt een looppiste. Centraal in het park ligt een grote vijver.
Over het park verspreid zijn er vele zitbanken en vuilbakken voorzien.
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Het laatste lokaal is het lokaal voor onze oudste tak, de givers. Dit lokaal
wordt de Yskelder genoemd. Op deze locatie wordt ook ons materiaal
bewaard. Toegang tot het lokaal is er door de poort op Bredabaan 57.

Ingang lokaal

Yskelder

Poort Bredabaan 57
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Giverlokaal

1.2.

Inschrijving

Inschrijven kan door een mail te sturen naar de groepsleiding,
groepleiding@24sintfrans.be, door in te schrijven via de site of door dit te
vragen aan één van onze leid(st)ers. Voordat je je inschrijft, kan je
natuurlijk altijd eens komen kijken of het wel iets voor jou is. Er kan drie
keer worden geprobeerd voor er wordt beslist of onze jeugdbeweging de
juiste is.

1.3.

Uniform

Het uniform verschilt ietwat naarmate de tak. Voor de twee jongste
takken is deze hetzelfde en voor de twee oudere takken is deze hetzelfde.
Voor kapoenen en welpen is volgende het uniform:
•
•
•
•
•

Groenzwarte-scoutsdas van de 24 Sint-Frans
Scoutsbroek/-rok
T-shirt van de 24 Sint-Frans
Scoutstrui
Kentekens

Voor jonggivers en givers is deze hetzelfde als voor kapoenen en welpen
enkel wordt er in plaats van de scoutstrui een scoutshemd gedragen.

Voor de das en het T-shirt moet u horen in onze shop, hier worden deze
bijgehouden en verkocht. Ook de kentekens kunnen worden gekocht in de
shop. Er wordt ook tweedehands kledij verkocht, voor een goedkopere
prijs. Als u oude kledij wenst in te wisselen of weg te geven kan dit
worden gedaan in de shop.
Voor de scoutsbroek, scoutshemd en scoutstrui moet u naar de
Hopperwinkel gaan, de dichtstbijzijnde is aan de Wilrijkstraat 45 in
Antwerpen of er kan worden gekeken of er nog tweedehandskledij ligt op
de shop.
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1.4.
1.4.1.

Kostprijs
Lidgeld

Onze kostprijs per werkingsjaar, het lidgeld, bedraagt in het werkingsjaar
2017-2018 €42,00 voor het oudste ingeschreven lid van een gezin en
€39,00 voor jongere broer(s) of zus(sen). Hiervan gaat €32,40 naar
Scouts en Gidsen Vlaanderen, dit lidgeld dient voor verzekeringen,
boekhouding en administratie, Over en Weer en Krakboem
(ledenboekjes), pedagogische ondersteuning. De rest van het geld gaat
naar de scouts zelf.
Er worden ook enkele uitzonderingen gemaakt op inschrijvingsgeld,
hieronder een kort overzicht:
• Halfjaarlijks inschrijvingsgeld:
Als er een inschrijving gebeurt na 1 maart wordt het lidgeld
verminderd met de helft, zowel bij Scouts en Gidsen Vlaanderen
als bij onze groep. Dit betekent dat het lidgeld €21,00 bedraagt.

1.4.2.
•
•
•
•
•
•
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Uniform

Groenzwarte-scoutsdas ........................................................................ €10,00
Scoutsbroek/-rok .............................................. (2de hands €5,00) €33,00
T-shirt ....................................................................... (2de hands €5,00)€10,00
Scoutstrui ............................................................... (2de hands €5,00) €39,00
Kentekens .................................................................................................. ± €3,00
Scoutshemd ................................................................................................ €35,00

1.4.3.

Weekends

Elke tak gaat twee keer op weekend met de tak. Daarnaast gaan onze
jonggivers en givers ook op een kamp met de andere scoutsgroepen uit
Merksem en Schoten. De kostprijs van het weekend ligt rond de €30,00 en
verschilt naarmate de kostprijs van de locatie en het aantal leden dat
meegaat. Jonggivers plannen ook een paaskamp.

1.4.4.

Kampen

Het zomerkamp, en extra paaskamp voor de jonggivers, is het hoogtepunt
van het jaar en voor elke kamp wordt er een begroting gemaakt om een zo
schappelijk mogelijke prijs te krijgen. Hieronder wordt een schatting
gemaakt van de kampprijs:
• Kapoenenkamp........................... 7 dagen x €17,00 per dag = ±€120,00
• Welpenkamp............................. 10 dagen x €14,00 per dag = ±€140,00
• Jonggiverkamp ......................... 10 dagen x €13,00 per dag = ±€130,00
• Paaskamp (jonggivers)............... 5 dagen x €13,00 per dag = ±€70,00
• Giverkamp ................................. 14 dagen x €12,00 per dag = ±€170,00
1.4.5.

Scouting op maat

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw kind(eren) een
belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan zijn. We denken aan het
jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en kampen, en het uniform. Maar
we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om thuis te
blijven!

We doen met onze leidingsploeg ons uiterste best om de kosten voor
iedereen zo laag mogelijk te houden. Als voor iemand de kosten toch te
hoog zijn, dan doen we ons best om hiervoor extra oplossingen te zoeken.
Heb je hierover vragen, spreek dan gerust de leiding van uw zoon/dochter
aan. Zij staan open voor vragen en gaan altijd vertrouwelijk om met
informatie. Samen kunnen we dan naar de beste oplossing zoeken.
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Verminderd lidgeld
We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. We begrijpen dat
dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij hebben
de mogelijkheid om hierop een korting te bieden, voor wie dit echt nodig
heeft. Spreek hiervoor simpelweg iemand van de groepsleiding aan!
Fonds op Maat
Naast het jaarlijkse lidgeld komen er nog andere kosten kijken bij een
scoutsjaar: weekends en kampen, maar ook de prijs voor uitstappen. Dit
kan een grote kost zijn voor uw gezin.
Wij kunnen als groep, samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, het kampen weekendgeld of de prijs van andere betalende activiteiten verlagen. De
groepsleiding kan u hiermee verder helpen. Spreek hun hier gerust eens
over aan!

Betalen in schijven
Wanneer het voor uw gezin moeilijk is om het weekend- of kampgeld in 1
keer te betalen, dan is het mogelijk om de betaling ervan te spreiden. U
kan dan het totale bedrag in kleinere delen op verschillende momenten
tijdens het jaar betalen. Spreek gerust een leider aan om samen te kijken
wat de mogelijkheden zijn.
Voordelen bij ziekenfondsen
Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van vrijetijdsbesteding
van uw kinderen. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk
ziekenfonds u bent.

Belastingvoordelen
De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12
jaar kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de
belastingen. Dit fiscaal attest wordt normaal tijdig meegegeven aan uw
zoon of dochter.
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2. Structuur
Welp, kabouter, wouter… wat is mijn zoon of dochter nu? Soms is het
moeilijk om door het bos de bomen te zien daarom wordt in volgend
hoofdstuk de structuur van onze groep uitgelegd van de takken tot de
leidingsploegen, de randploegen, de groepsleiding en het groepscomité.

2.1.

Takken

Onze scouts bestaat uit vier takken, de jintak is gezamenlijk georganiseerd
door verschillende scoutsen in het Merksem en Schoten. Hieronder
worden ze opgesomd naargelang de leeftijd:
• Kapoenen ............................................................. 1ste tot en met 2de leerjaar
• Welpen .................................................................... 3de tot en met 5de leerjaar
• Jonggivers ..................................... 6de leerjaar tot en met 2de middelbaar
• Givers ............................................................... 3de tot en met 5de middelbaar
• Jins ................................................................................................. 6de middelbaar

2.1.1.

Kapoenen

Als je tussen 6 en 8 jaar bent, kan je bij de Kapoenen. Je
ontdekt er spelend en ongedwongen de wereld.
Verkleedpartijen, bosspelen, schilderen en voor de eerste
keer op kamp. Het is slechts een greep uit een kapoenenleven vol pret,
fantasie en expressie. Het Kapoenenverhaal met zijn tientallen personages
en verhalen zorgt voor een grenzeloze wereld om in te spelen.
2.1.2.

Welpen

Als je bij de Welpen komt, ben je tussen 8 en 11 jaar. Je kan er met
vriendjes en vriendinnetjes spelen en zelf dingen doen of proberen.
Knutselen, toneel spelen, op tocht gaan, kamperen en nog
veel meer toffe dingen. Het Jungleverhaal zorgt voor een
spannende inkleding en een gezellige nestwarmte.
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2.1.3.

Jonggivers

Bij de jonggivers ben je al heuse tiener. Met een leeftijd van
11 tot 14 jaar zitten jullie dus al bij de grote kindjes van de
groep. Wees echter niet bang, leuke spelletjes spelen dat
doe je hier nog lang. Zondags ben je dus ook weer welkom
met al je vrienden om te spelen, te dansen, te lopen en te
springen.

Vanaf nu leer je zelfs sjorren; tent opzetten; kampvuren maken en nog zo
veel meer! Grote dingen bouwen samen met je patrouille. Bovendien
wordt je getotemd in het tweede jaar. Je hoort het. Hier valt er veel te
beleven en je zal je niet snel vervelen!
2.1.4.

Givers

Je bent tussen 14 en 17 jaar, en omdat jij graag plannen en
afspraken maakt, zelf wil beslissen en experimenteren,
maken de Givers daar plaats voor. Avontuurlijke dingen en
grotere projecten zoals een kajaktocht of een actieweekend,
zelf je eigen activiteiten in elkaar boksen… het kan allemaal.
2.1.5.

Jins

Jins zijn 17 of 18 jaar. Jins zijn op zoek naar zichzelf en naar
nieuwe ervaringen. Ze staan op het punt om belangrijke
keuzes te maken en dromen en fantaseren er op los. Ieder
op zijn eigen manier. Jins leven één jaar intens samen en
steken hun eigen jaar en buitenlands kamp ineen. Al doende leren ze
samenwerken en verantwoordelijkheden opnemen. Ze maken ook al eens
kennis met leiding geven. Onze jins zitten niet bij den 24, maar bij Jin Leo
38. Dat is een aparte scoutsgroep waar alle jins van scouts 4, 26, 61 en 62
samenkomen.
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2.2.

Leiding

Onze leidingsploeg is een olijke jonge bende die zich
engageert om de leden elke zondag een toffe leerrijke dag te
bezorgen, waar ze zich ten volle kunnen uitleven. De leiding
heeft een cruciale rol in de activiteiten waar ze steeds hun
beste beentje voorzetten. Er wordt steeds van een bepaald engagement
uitgegaan. De leiding is de motor van de groep.

2.3.

Randploegen

Om onze scouts draaiende te houden worden enkele taken vervuld door
onze randploegen. Dit zijn veelal oud-leiding die de 24 toch nog willen
helpen, maar een te drukke agenda hebben om nog in leiding te staan. Dit
doen ze in de shop, materiaalploeg en secretariaat.
2.3.1.

Shop

Voor T-shirts, dassen en allerhande kentekens kan u op
zondag vanaf 16.30u terecht in de 24-shop naast het
welpenlokaal. Ook uw tweedehandsuniformen kan je hier
kwijt. En alsof dat alles nog niet genoeg was, bent u steeds
welkom voor een drankje of kleine versnapering aan schappelijke prijzen!
Komt dat zien!
2.3.2.

Materiaalploeg

“Oh nee, een lek in de tent”, “we hebben geen kookpot”, “de zeilen van de
shelter zijn nog vuil”, “is deze stafkaart van 1925 nog up-todate?”… dankzij onze materiaalploeg worden problemen
met het materiaal vermeden. Onze materiaalploeg zorgt er
dus voor dat de leiding en de leden zonder zorgen, over het
materiaal, op kamp of weekend vertrekken.
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2.3.3.

Secretariaat (Groep)

In het secretariaat zitten veel dingen omvat, deze zijn louter
administratief. In ons secretariaat is niet enkel het bijhouden van de
geldstromen vervat maar zoveel meer. Zo zorgen ze er ook voor dat het
geld goed wordt beheerd en besteed. Voor de verzekering van de leden en
leiding bij een ongeluk of een vraag kan u ook steeds terecht
bij het secretariaat. De inschrijvingen van de leden bij
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het secretariaat is de
rechterhand van de groepleiding.

2.4.

Groepsleiding

Groepsleiding zijn is een nobele taak. Zij zijn als een fakkel voor de groep.
Zij zijn de personen die de groep door het donker gidst. Ze loopt voorop
en probeert de leiding mee op sleeptouw te nemen. Ze zorgen voor de
samenhang in de groep samen met de nodige warmte en sfeer. Het vuur
van engagement brandt bij de groepsleiding. De groepsleiding is
voortdurend op zoek naar het evenwicht tussen groepsleiding, leiding en
vriend zijn.
De groepsleiding heeft een belangrijke taak. Ze zorgen ervoor dat de
activiteiten zo rimpelloos mogelijk verlopen. Dit wordt gedaan met de
nodige ernst en met toch een tikkeltje gekheid. Zodanig dat geen twee
keer hetzelfde is, zodanig dat de foutjes van vorige edities worden
opgelost.Ze staan de leidingsploeg en randploegen zoveel mogelijk bij bij
vragen. Het zijn veelal probleemoplossers en ervaringsdekens.

Vindt je dat er iets beter kan binnen de groep, heb je suggesties, ideeën,
dan kan je deze kwijt bij de groepsleiding. Maar ook als er als ouder wordt
gevonden dat er iets is gebeurd dat niet door de beugel kan,
kan je steeds de groepsleiding benaderen die dit met de
nodige discretie en onpartijdigheid tracht op te lossen.
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2.5.

Groepscomité

Het groepscomité is een groep van personen die voor de lokalen zorgt op
middellange termijn en de activiteiten georganiseerd, zoals de
familieavond, de startdag, de jobdag… Deze groep van personen bestaat
uit de takleiding, de groepsleiding, ouders en sympathisanten. Er wordt
ongeveer eenmaal per maand vergaderd. Als je geïnteresseerd bent en
nieuwsgierig naar hoe zo’n vergadering loopt en waar je eventueel kan
helpen, mail dan naar ons groepscomité groepscomite@24sintfrans.be.

2.6.

Overkoepelende organisatie

De 24 Sint-Frans zit onder de grote paraplu van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. In praktijk vertaalt dit zich naar een uitgebreide verzekering
voor de leden. Goede ondersteuning bij vragen over scouting of over
vragen bij problemen of organiseren. Met toch de nodige vrijheid dat
leiding hun grenzen kunnen verkennen en hun talenten kunnen
ontdekken.
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3. Communicatie
De scouts probeert op zoveel mogelijk manieren ouders en leden te
bereiken. Zodanig dat zij steeds op de hoogte blijven van de laatste
activiteiten, komende activiteiten,… eenvoudigweg wat er beweegt in onze
groep.

3.1.

Treffer

Een eerste hulpmiddel is de treffer. In de treffer staat al de nodige
informatie betreffende onze vergaderingen. Dit zijn de wie, de wat en de
wanneer. Op de eerste pagina’s staat een overzicht van onze leiding hun
naam, hun woonplaats en hun contactgegevens. Op de volgende pagina’s
staan de vergaderingen opgesomd. Hierin staat het uur en het thema van
de dag. Zo kun je weten of je kapoen als cowboy of als superheld moet
komen, of een jonggiver met de fiets moet komen...

3.2.

Site

Op de site vindt je informatie over activiteiten en kan je je inschrijven
voor deze activiteiten. Er kunnen foto’s worden bekeken van de laatste
vergadering. Een digitale versie van onze treffer kan worden bekeken. De
site is iets dat thuis rustig kan worden ontdekt. Op onze site staat ook een
contactformulier, hiermee bereik je de groepsleiding. Deze zal je vraag of
opmerking met de nodige ernst beantwoorden, of bij nood aan actie met
de nodige discretie handelen. Weet je niet wie je moet bereiken met een
bepaalde vraag, kan je dit ook via deze weg doen, de groepsleiding zorgt
ervoor dat de juiste vraag bij de juiste persoon belandt.

3.3.

Facebook

De 24 is actief op facebook als “Scouts 24 Sint Frans” . Zoek ons gerust
eens op en like de pagina even in de tussentijd. Op de pagina worden
filmpjes, activiteiten, foto’s en zoveel meer gedeeld. Heb je een vraag, kan
je deze ook gerust stellen via onze facebookpagina.
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3.4.

Instagram

Sinds 2017 bestaat er ook een Instagram pagina waar om de bepaalde tijd
een foto wordt gepost van de vergaderingen.

3.5.

Mail

Bijna alle communicatie verloopt via mails. Hebt u een vraag voor de
leiding, stuur maar door! Ook informatie over activiteiten, uitnodigingen
voor weekends, enzovoort krijgt u per mail. Hieronder een overzicht van
handige e-mail adressen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kapoenenleiding: kapoenenleiding@24sintfrans.be
Welpenleiding: welpenleiding@24sintfrans.be
Jonggiverleiding: jonggiverleiding@24sintfrans.be
Giverleiding: giverleiding@24sintfrans.be
Alle leiding: leiding@24sintfrans.be
Groepsleiding: groepsleiding@24sintfrans.be
Secretariaat: secretariaat@24sintfrans.be
Treffer: treffer@24sintfrans.be
Shop: shop@24sintfrans.be
Site: webmaster@24sintfrans.be
Materiaalploeg: materiaalploeg@24sintfrans.be
Groepscomite: groepscomite@24sintfrans.be
Lopende evenementen: evenementen@24sintfrans.be

4. Activiteiten
4.1.

Vergaderingen

Bijna elke zondag tijdens het schooljaar zijn er vergaderingen. Deze
vergaderingen zijn te vinden in de treffer. Elke vergadering geeft de
leiding het beste van zichzelf om de leden een toffe dag te bezorgen.

4.2.

Weekends

Bij alle takken gaat men twee keer op weekend m.u.v. de jonggivertak die
op paaskamp gaan de eerste week van de paasvakantie. Deze weekends
kosten meestal rond de €30 en de nodige informatie wordt meegedeeld
door de tak.

4.3.

Kampen

Hoe dichter bij de zomervakantie, hoe dichter bij het hoogtepunt van het
jaar, de zomerkampen. De kampen zijn steeds in juli. De kapoenen en
welpen gaan op kamp in gebouwen. De jonggivers en de givers leren de
natuur kennen in de bossen met een tentenkamp.
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4.4.

Randactiviteiten

4.4.1.
Startdag
Elke eerste zaterdag van september is de eerste activiteit van onze groep,
onze startdag. Met deze startdag komt traditiegetrouw onze overgang en
onze BBQ. Onze overgang houdt in dat leden die veranderen van
leeftijdstak, bijvoorbeeld een kapoen die welp wordt, samen met zijn
leeftijdsgenoten enkele opdrachten moet uitvoeren om te tonen dat hij of
zij dit verdient. De BBQ wordt georganiseerd na de overgang, deze wordt
steeds gehouden aan schappelijke prijzen. Onze BBQ wordt niet gehouden
uit winstoogmerk maar voor het familiegevoel tussen de leden, ouders,
sympathisanten en leiding. De BBQ gaat gepaard met de enkele
bezinningsmomenten en het bekendmaken van de nieuwe
leidingsploegen.

4.4.2.
Verkoopactie
Om onze lokalen te onderhouden, te verbeteren, de prijzen van kampen te
drukken… wordt er elk jaar een verkoopactie gehouden. Sinds enkele
jaren verkopen wij daarom marsepein. Om genoeg geld in te zamelen
wordt er gevraagd aan ieder lid om zijn uiterste best te doen om zoveel
mogelijk te verkopen.

4.4.3.
Familieavond
In de maand oktober organiseren wij onze familieavond. Hier kan
iedereen genieten van een lekkere schotel (kaas-, vlees of vis). De leden
houden ook tussen het eten en de bingo, enkele speeches en optredens.
Als afsluiter van de avond is er onze knotsgekke bingo.
4.4.4.
Kerstevenement
Elk jaar rond kerstmis wordt op de Yskelder, Bredabaan 57, een
kerstevenement georganiseerd. Hier kan u zich verwarmen aan een
vuurtje, genieten van een optreden en nippen van een drankje. In het
giverlokaal wordt ook een bezigheid voor de jongere voorzien.
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4.4.5.
Ouderdropping
Om de leden ook eens een rustige dag zonder ouders te bezorgen,
organiseren wij voor de ouders een ouderdropping. Natuurlijk mogen
sympathisanten ook meedoen. Op dit evenement krijgen ouders de
mogelijkheid om zich in groepen van punt A naar punt B te verplaatsen.
Onderweg krijgen ze enkele opdrachten en zien ze verschillende leiders.

4.4.6.
Familiedag
Eén keer op het jaar worden onze zondagse vergadering niet enkel alleen
opengesteld voor onze leden maar ook voor de ouders, grootouders,
nonkels en tantes. Zo kan ieder zich weer kinds voelen, deze vergadering
wordt meestal gehouden op verplaatsing.

4.4.7.
Twentyfoor
ste
Op het 90 bestaansjaar van de 24 besloot de groep een festival te
organiseren voor de bewoners van Merksem en omstreken. Overdag werd
er kinderanimatie voorzien en ’s avonds werden op de weide van het park
van Bouckenborg enkele optredens gedaan door grote namen en enkel
opkomend talent. 1300 bezoekers telde het festival die dag. Na zulks
daverend succes werd er besloten om dit concept verder te zetten.

Het concept van Twentyfoor zit eigenlijk redelijke eenvoudig in mekaar. ’s
Middags worden er allerlei spelletjes en kraampjes voorzien voor de
kinderen. ’s Avonds wordt er een festival gehouden voor de jongeren. Als
u ons de vraag stelt ‘ik wordt volgend jaar tachtig ben, ik dan niet te oud
voor al die activiteiten?‘, dan is het antwoord dat je slechts zo oud bent als
je je voelt.
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Refrein

En zijn we allen samen
Dan gaan we er iets van maken
We komen hier bijeen
(klap klap)
Sint Frans
En zijn we allen samen
Dan gaan w’er iets van maken
Hee hee hee hee
Ieder krijgt zijn kans

(melodie “d e wereld is een tov erba l” )

Kapoenen spelen er op los
Ze spelen in’t kapoenbos
Elke dag is een festijn
zo moet het altijd zijn

Givers is de oudste tak
Samenwerken is hun vak
En zijn ze van het werken vol
dan maken ze toch lol

Een welp is een goede vriend.
Hij is ook altijd goed gezind
en komt de zondag er weer aan
zijn zorgen van de baan

De vierentwintig zo’ne groep!
Toffe mensen en nen echte troep
En ook voor wie ons nog niet kent:
Fijn dat jij er bent

Refrein

Refrein

Een jonggiver doet zijn best
Er wordt gespeeld nooit gepest
Al staan ze voor een groot probleem
Ze gaan er overheen
Refrein
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