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ADRESSENLIJST
Kapoenen

kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nala

Nikki Collet

Leeuweriklaan 6

Kapellen

0499/39.85.04

Gigi

Manon Van Gaever

Bredabaan 787

Merksem

0489/89.04.24

Rikki

Stefanie Wegge

Moeshofstraat 183

Merksem

0470/64.08.17

Toto

Maxime Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

0498/31.10.83

Welpen

welpenleiding@24sintfrans.be

Hathi

Pieter Wachters

Kopstraat 222

Schoten

0471/85.47.92

Mowgli

Robbe Desmaretz

Kruisbaanvelden 40

Merksem

0471/08.92.75

Bagheera

Wout De Dobbeleer

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Chil

Axel Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

0498/31.17.92

Raksha

Jolien Schoeters

Grote Hoek 20

Merksem

0476/79.53.16

Jonggivers

jonggiverleiding@24sintfrans.be

Jeroen Wellens

Meierhoek 19

Merksem

0471/19.83.40

Joren Hermans

Klaverbloemstraat 44

Merksem

0477/05.82.13

Brecht De Smedt

Rozenlaan 26

Schoten

0470/23.82.34

Lies Van Rossum

Bredabaan 218

Merksem

0483/47.38.79

Givers

giverleiding@24sintfrans.be

Siebe De Belie

De Biezen 20

Merksem

0489/37.07.87

Walt Beeckmans

Eethuisstraat 110

Merksem

0493/58.64.86

Marie Gilias

Osylei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Groepsleiding / Verzekering

groepsleiding@24sintfrans.be

Jan Van Assche

Waterleliestraat 25

Merksem

0496/37.05.22

Tom Loux

Ferdinandusdijkstaat 31

Merksem

0477/62.70.02

Dries Van de Mieroop

Louis Vervoortlaan 13

Schoten

0489/71.87.59
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Secretariaat

secretariaat@24sintfrans.be

Niels Reyniers

Narcisstraat 14

Merksem

0485/31.28.17

Luka Beeckmans

Lode Vleeshouwerslaan 26

Schoten

0499/31.13.89

Materiaalploeg

materiaalploeg@24sintfrans.be

Wouter Stuer

Pastoor Campenstraat 28

Merksem

0473/62.61.68

Didier Leclercq

Lijsterstraat 10

Schoten

0476/70.96.02

Jorn Michielsens

Hadewijchstraat 3

Merksem

0472/88.41.67

Koen Wyckmans

Klaverstraat 8

Merksem

0474/78.14.24

Stijn Van Bortel

Vuurkruisenlaan 36

Schoten

0477/24.05.82

Shopteam

shop@24sintfrans.be

Max Van Trier

Groot Hagelkruis 22

Ekeren

0496/47.87.48

Jeroen Peers

Kruisbaanvelden 38

Merksem

0479/38.60.00

Jorn Michielsens

Hadewijchstraat 3

Merksem

0472/88.41.67

Lander Messiaen

Eburonenlei 7

Schoten

0470/51.34.14

Wout Essers

Prinshoeveweg 166

Ekeren

0471/34.17.71

Yasmine Truyens

Bordink 59

Merksem

0484/71.37.98

Trefferploeg

treffer@24sintfrans.be

Lander Messiaen

Eburonenlei 7

Schoten

0470/51.34.14

Marie Gilias

Osylei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Diana Garcia

Marsstraat 47

Schoten

0487/34.83.94

Sociale media team

socialemedia@24sintfrans.be

Yasmine Truyens

Bordink 59

Merksem

0484/71.37.98

Siebe De Belie

De Biezen 20

Merksem

0489/37.07.87

Webteam

webmaster@24sintfrans.be

Jan Van Assche

Waterleliestraat 25

Merksem

0496/37.05.22

Tom Loux

Ferdinandusdijkstaat 31

Merksem

0477/62.70.02

Stijn Van Bortel

Vuurkruisenlaan 36

Schoten

0477/24.05.82
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Shop & bar
Toen je deze nacht in je bed lag, was er iets dat je wakker
hield. Na uren piekeren schoot het je te binnen. Er ontbrak
iets aan je uniform...
Geen nood! Ons heldhaftige shopteam heeft de oplossing.
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! Met maandelijkse acties zoals; bier vd maand etc.
Kom dat zien!
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INTROOTJE
Koekoek,
Hier zijn we met treffer nummer vijf en niet getreurd want er staan
weer tal van evenementen op de planning.
 14 ARPIL: SCHATTENTOCHT
Ter vervanging van onze jaarlijkse ouderdropping organiseert de 24
Sint-Frans dit jaar een heuse schattenjacht. Aan de hand van enkele
(kleine) spelletjes en opdrachten zult u naar een wonderbaarlijke schat
geleid worden.
 21 APRIL: PITA-AVOND KAPOENEN
Kom de kapoenen steunen op hun pita-avond op de Yskelder.
Inschrijven kan via kapoenenleiding@24sintfrans.be
 28 APRIL: TWENTYFOOR
Op 28 april 2018 zetten wij Bouckenborghpark weer in vuur en vlam
met de beste FOOR van Merksem en omstreken.
 1 MEI: SCHERPENHEUVEL
Naar jaarlijkse gewoonte kan je ook dit jaar weer meedoen aan de 10,
20, 30, 40 of 61 KM.
 9 MEI: KAMPINFOAVOND
De avond zal opgedeeld worden in 2 shiften. 19u kapoenen en
jonggivers, 20u welpen en givers op Groenendaal. Ben je benieuwd
naar het kampthema kom dan zeker langs!
 13 MEI: FAMILIEDAG + LENTEDRINK
Dit jaar is de familiedag in het thema van de Olympische spelen
georganiseerd. Nadien kan je genieten in het park van een heerlijk
drankje en hapje dat wordt aangeboden door het groepscomité.

Wij hopen dat we jullie wederom hebben kunnen overtuigen
om mee met ons je te komen amuseren.
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GROEPSCOMITÉ
Verder willen we ook even jullie aandacht vragen voor het
groepscomité. Eens per maand komen een aantal ouders samen met de
groeps- en takleiding om de algemene zaken te overlopen. Het gaat hier
over de lokalen, activiteiten en de 24 in zijn geheel. We zijn dit jaar op
zoek naar mensen die ons groepscomité willen komen versterken. Dus
als jullie wel zin hebben om dit jaar een handje te helpen, dan zijn jullie
steeds welkom op het groepscomité. Dit gaat ongeveer één maal per
maand door. Mocht je interesse hebben, neem gerust contact op met
iemand van de groepsleiding of met Raymond Van Gaever
(04 68 22 69 73)

SOCIALE MEDIA
De 24 gaat actiever op het internet leven met onze gloednieuwe
randploeg sociale media. Mis deze grandioze sensatie niet en like dus
zeker onze facebook pagina zodat je niets mist! Volg ook het 24sintfrans
Instagram account met wekelijkse foto’s van vroeger en nu.
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KAPOENEN
Wat gaat de tijd toch snel! Dit is al weer onze voorlaatste treffer liefste
kapoentjes. Maar het is wel een treffer die overvol zit met leuke
activiteiten, nieuwe zondagen en speciale evenementen. Hopelijk
komt het zonnetje ook mee van deze leuke scoutsdagen profiteren!
Zondag 8 april: geen scouts
Sorry beste kapoentjes maar aangezien er waarschijnlijk wel een paar
van jullie op vakantie zijn, is het vandaag helaas geen scouts. Maak
gebruik van deze vrije dag om jullie batterijtjes nog eens volledig op te
laden want volgende week vliegen we er terug in PATAT!
Zondag 15 april (14u-17u): Fluo-vergadering
Vandaag vliegen we (zoals vorige week beloofd ) er
weer eens goed in. Maar dit doen we wel veilig en
wat is er nu veiliger dan een opvallend fluovestje.
Maar daar stopt het niet: ook fluo sokken, fluo
petjes en andere fluo’s komen vandaag aan bod.
Laat je dus van je felste kant zien en kom lekker fluo verkleed naar de
scouts. Vergeet ook je vieruurtje niet.

Zaterdag 21 april (vanaf 18u): EETAVOND
Huh zaterdag? Jaja vandaag spreken we eens af op
een zaterdag en dit voor een lekkere eetavond.
Super gezellig, lekker eten en vele lachende
gezichten zullen deze avond zeker niet ontbreken.
Schrijf je dus zeker in zodat je deze super leuke avond in “Den Yskelder”
niet mist en neem al je vriendjes en familie maar mee!
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Zondag 22 april (10u-17u): kapoenendag
Ja hoor, dit weekend zien we elkaar gewoon 2 dagen. En vandaag is het
niet eens een gewone dag, vandaag vormen we een grote groep met
alle kapoentjes van Merksem. We zullen eens laten zien hoe fantastisch
die kapoenen van de 24 wel niet zijn! Het thema is “de zoo” dus haal het
beest in je naar boven!
Let op: we spreken af in het Fortje van Merksem (zie brief)
Zaterdag 28 april: Twentyfoor
Eindelijk is het zover: het evenement van de eeuw, het beste evenement
in de wereld en de zotste party van heel Europa. En toevallig is dit super
evenement ook nog eens georganiseerd door de beste scouts van
Merksem (de 24 natuurlijk duuuuh). Kom zeker eens piepen op de
kinderanimatie vanaf 13u in het Bouckenborghpark.

Zondag 29 april: Geen scouts
Helaas pindakaas! Na dat grote spektakel van gisteren heeft de leiding
vandaag nog een heleboel opruimwerk.
Daarom is het vandaag geen scouts. We zien jullie op de tocht naar
Scherpenheuvel!!
Dinsdag 1 mei: Scherpenheuvel
“1 2 3 4 5 6 7 zooo gaat die goed zooo gaat die beter en
nog een kilometer” jaja lieve kapoentjes, vandaag gaan
proberen om samen de mooie basiliek van
Scherpenheuvel te bereiken. We hopen natuurlijk met
zo veel mogelijk kapoentjes deze stoere uitdaging aan
te gaan, schrijf je dus zeker in (zie brief)
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Zondag 6 mei Geen scouts
Helaas helaas lekkere geitenkaas: vandaag komt de leiding wel naar de
scouts, maar dat is omdat de leiding een grote leidingsactiviteit heeft.
Jammer genoeg zullen we elkaar dus pas volgende week terug zien.
Woensdag 9 mei (19u): Kampinfoavond
BELANGRIJK: Vandaag is het kampinfoavond,
dit wil
zeggen dat jullie vandaag om 19u welkom zijn
in
Groenendaal want we lichten al een tipje van
de
sluier op over ons super leuk awesome superduper kamp. Vergeet dus
zeker niet te komen want dit is een belangrijk moment. Verder
informatie volg nog. De leiding is alvast een mooie presentatie in elkaar
aan het steken!
Zondag 13 mei (10u-17u): Familiedag + lentedrink
Vandaag hebben wij niet alleen scouts, jullie ouders en familie mogen
ook eens mee het zwijn komen uithangen en eens komen kijken wat wij
eigenlijk elke zondag doen. Dus zeker komen en breng je gezin mee.
Meer informatie volgt nog via brief of e-mail
Zondag 20 mei (14u – 17u): PUNK-vergadering
Vandaag gaan we er nog eens een super toffe
vergadering van maken. Haal je gel en zwarte kleren
maar al uit de kast want vandaag gaan we PUNK-style.
Maak jullie al maar klaar voor een punky-funky dag.
Vergeet ook je vieruurtje en die grote hanenkam niet!
Zaterdag 26 mei (18u30-20u30): Alles op wieltjesvergadering
Omdat de leiding al heel dicht is bij grote toetsen is, is
het vandaag een avondvergadering maar
desalniettemin gaan we er een super leuke avond
van maken. Neem zeker iets op wieltjes mee: een
fiets, rollerskates, skateboard…. Zeker komen is de
boodschap!
10

Wist-je-datjes:
▪ de leiding echt super veel zin heeft in het kamp
(hint: het gaat
echt super leuk zijn)
▪ Dat vandaag gisteren morgen was (waaaaauuuuuuwwww)
▪ Donald Duck geen broek draagt (ieuwwww viezerik)
▪ Aladin zonder “D” alleen maar Alain is
▪ bananen krom zijn omdat ze naar het licht groeien

Rarara, welke deugnieten schuilen er achter deze prachtige minions? ;)
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WELPEN
Wel wel wel welpjes, hier zijn we weer met de allernieuwste treffer.
Ook deze keer staan er reuze veel leuke vergaderingen op jullie te
wacht. We gaan ons voortbewegen op allerlei soorten wieltjes. Ook
zullen nog eens lekker vies worden. Verder gaan we een helse
wandeling doen om al onze zonden te verliezen en we gaan nog vele
meer gekke dingen doen. Zoals je zelf kan lezen gaat het echt wel de
moeite worden om er bij te zijn! Tot dan!
Zaterdag 14 april: Schattentocht
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse ouderdropping. Alleen is het dit
jaar in een nieuw jasje gestoken en is het een heuse schattentocht
geworden. Jammer genoeg zijn jullie niet oud genoeg om hieraan mee
te doen. DUUUSSSS jullie hebben de taak gekregen om ervoor te
zorgen dat je ouders hier naartoe komen!!! Kunnen jullie dit aan?
Zondag 15 april: Alles-op-wieltjes-vergadering (10-17u)
Kan je er op of in staan, op liggen of op zitten? En heeft het uiteraard
wieltjes? Neem het dan vandaag zeker mee naar de scouts! Want wij
willen wel eens zien wie er het snelste, behendigste en coolste kan
voortbewegen (zonder de grond te raken).
Met de fiets komen mag zeker maar het zou leuk zijn moest iedereen
ook nog iets anders meenemen want onze inspiratie komt er langs
onze oren uit maar een fiets is niet zo origineel, hopelijk kan iedereen
er bij zijn!
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Zondag 22 april: Mexico-vergadering (10-17u)
Mexico, MexiIIIIIIIIHHHHCOOOOOOOOOOOOOO.
Het land van al jouw dromen, zonneschijn, prachtige natuur en
burrito’s (njoamie). Vandaag duiken we in hun cultuur en doen we
mee aan de Dag Der Doden. Het beloofd een spannende en
angstaanjagende vergadering te worden. Een wandeling doorheen het
Mexicaanse Hiernamaals... Hoe cool is da?! Zeker komen is de
boodschap!!!
Zaterdag 28 april: TWENTYFOOR
Vandaag is het feest op de 24!! Al het 4de jaar op rij organiseren wij
met vrolijk enthousiasme twentyfoor!
Wij voorzien leuke animatie voor de kleinste maar ook zeker voor de
grootste, kan jij niet wachten om er bij te zijn wij ook niet want dit
wordt weer een niet te missen dag met overal wel iets leuks om te
doen, life muziek en overal waar je kijkt vrolijke opgewekte mensen.

Zondag 29 april: Geen scouts
Sorry liefste welpjes vandaag geen scouts want wij moeten nog
uitrusten van het beste feestje van het jaar. Maaaaaar niet getreurd,
over 2 daagjes zien we jullie ongetwijfeld terug op de weg naar
Scherpenheuvel. Iedereen gaat toch mee ? De leiding is hier het hele
jaar al voor aan het trainen hoor !!
Dinsdag 1 mei: Scherpenheuvel
WOOOOHOOOOOW!!!
Neem vandaag maar een stevig ontbijt, smeer uw beentjes maar heel
goed in, trek uw trouwste en beste stapschoenen aan want
Scherpenheuvel ligt ook dit jaar weer op jou te wachten! Een prachtige
wandeling van 20 km lang vol plezier, moppen tappen en misschien
een paar pijnlijke welpenvoetjes en beentjes. TOOOT DAN!
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Zondag 6 mei: geen scouts
Helaas pindakaas!!! Deze zondag zullen jullie het een dagje zonder de
leiding moeten volhouden. Tijd dus om gezellig me de papa buiten te
gaan ravotten of om samen met de mama een cake te maken.
Volgende week staan we weer paraat om jullie met open armen te
ontvangen.
Woensdag 9 mei: Kampinfo avond (20u)
Vanavond is misschien wel de spannendste avond van het hele jaar
want op deze avond wordt het GEWELDIG coole en epische thema van
het welpenkamp bekend gemaakt. Zijn jullie nieuwsgierig naar het
thema??? Kom dan zeker mee met jullie ouders om als eerste van
iedereen te weten te komen wat het thema zal zijn. SPANNEEEUND!!
Zondag 13 mei: familiedag + lentedrink
Mama’s en papa's, broers en zussen, oma’s en opa’s, bomma's en
bompa's, nichten en neven… kortom alle familieleden die vandaag zin
hebben om eens met zijn/haar … (vul aan met juiste woord) wil komen
mee doen op de scouts voor een dagje is zeker en vast welkom!
Vandaag geld het moto hoe meer zielen hoe meer vreugde eens te
meer.
Wat ook leuk is nadien als de vergadering achter de rug is zijn jullie
allemaal van harte welkom om een praatje te komen slaan met ouders,
leiding en sympathisanten met een lekker drankje en een versnapering
op onze lentedrink.
Zondag 20 mei: Vetzakkenvergadering
Vandaag wordt wellis waar de meest vieze en stinkende vergadering
van het jaar! Zin om een snoepje te zoeken in een bakje bloem? Of
eerder zin om een ei op je hoofd te krijgen? Of zin om te stinken als
een wandelende lookbol? Zeker komen dan! Hopelijk moeten jullie
niet na de scouts nog naar een familiefeest want jullie zullen wel 5u in
de douche moeten om terug proper te zijn. Vergeet zeker geen kleren
mee te nemen die vuil mogen worden! TOT DAN!
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Zaterdag 26 mei: Gezelschapsspelletjes-vergadering (18u30-20u30)
Zin om te winnen met Risk van mowgli? Of eerder zin om te verliezen
met Uno van Hathi? Of eerder zin om je rijk te lachen met lach-je-rijk?
Of misschien heb jij zelf nog wel een mega leuk gezelschapsspel
waarmee jij kan winnen van de leiding, dan mag je dat zeker
meenemen.
Wist je dat...
- Wist je dat Chil zonder twijfel de intelligentste is van de leiding
?
- Wist je dat iedereen die meegaat naar Scherpenheuvel cool is ?
- -Wist je dat de reuze Horsmakreel (vis) vogels uit de lucht kan
plukken om ze dan op te eten !!?? Watteuuh
- Wist je dat Tuimelaars zichzelf kunnen herkennen in een
spiegel?
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PUZZEL

16
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JONGGIVERS
Lieve jonggivertjes,
Voilà, na ons prachtig paaskamp is het weer tijd voor enkele
vergaderingen! Wij, de superlitte jonggiverleiding, stellen voor dat
we er weer kei hard invliegen! Bereid jullie maar voor op superleuke
spelletjes en goedgevulde zondagen. Wij hebben er al zin in!

Zoals reeds bekend, de heilige legende:
K=K => Kunnen is Komen!
BH= boterhammen meenemen
F= Fiets zeker niet vergeten!
VK= verkleedkleren meenemen/aandoen
15/04 Legervergadering(10u-17u)
GEEEEEEEEFFFFFF ACHT!
Bericht aan alle soldaten: “Jullie lieve leiding zal vandaag niet aanwezig
zijn maar zullen vervangen worden door: Generaal Wellens, Kolonel Van
Rossum, Majoor De Smedt en Luitenant-generaal Hermans. Jullie zullen
deze dag jullie opleiding als soldaat volbrengen door enkele loodzware
proeven te doorstaan. Vergeet zeker je legeruniform niet, maar laat
jullie dienstwapens maar
thuis. Daar zullen wij wel
voor zorgen.”
K=K, BH, F, VK
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22/04 Beursvergadering (10u-17u)
Vandaag zoeken we de beste wolf van Ullenshofstraat. A la hausse,
Bear scenario, Bluechip, Flippen, Klemmen, Market order, Short
squeeze, Unies, Wokkels, …. Dit zegt jullie waarschijnlijk niets maar dat
is niet erg. Jullie zullen
vandaag worden
opgeleid door de 4 beste
aandeeladviseurs van de
ganse wereld en naar
huis wandelen met
miljoenen in aandelen.
K=K, BH, F

29/04 Uitslaap-vergadering
Omdat gisteren het beste feestje van jaar plaatsvond (TWENTYFOOR)
is het vandaag uitslaapdag. De leiding is vandaag druk aan het
opruimen, dus is het geen vergadering. Maar na al dat dansen van de
dag ervoor, kan wat rusten geen kwaad!

6/05 Geen vergadering
Ma hoooooo  spijtig genoeg is het ook
vandaag geen vergadering maar om jullie
wat op te fleuren is hier het refrein van een
leuk liedje: “It's gonna take a lot to drag
me away from you.
There's nothing that a hundred men or
more could ever do.
I bless the rains down in Africa.
Gonna take some time to do the things
we never had”
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13/05 Familiedag + lentedrink (10u-17u)
Hola pola, zie ik dat nu goed? Familiedag?!?! Ja hoor neem vandaag al
je familie mee naar de heilige grond van Groenendaal om dan met heel
de 24 ons rot te amuseren. Dus je kan al berichtjes sturen naar je
broers, zussen, nonkels, tantes, oma’s, opa’s, bomma’s en bompa’s,
neven, nichten, ….
Voor deze schitterende dag komt er uiteraard nog een brief om jullie
alles duidelijk te maken.
20/05 ‘We gaan zeker niet naar Lillo’-vergadering (10u-17u)
Smeer jullie benen en kettingen
al maar in want vandaar gaan
we naar Lillo, of niet? Of wel,
naah toch niet maar mischien
wel. Voor jou een vraag voor
ons een weet ☺ je zal dus
moeten komen om het te
ontdekken. Vergeet zeker je fiets niet want die ga je toch niet nodig
hebben?! Ofwelofniofwel?
K=K, BH, F
27/05 Hip Hop -vergadering (10u-17u)
Yo yo yo, crazy ass bit**ez, wassup skrraahh pap pap kakaka skidiki
pap pap. Vandaag is hiphop vergadering, dus breng allemaal gouden
bling. Haal uw beste rijm boven om
elkaars FIRE te doven!
Jow ik ben ashe en euh ik heb cash.
Check men flow want die krijg je niet
cadeau. Mijn flow is zo groot dat zelfs
eminem hem niet kan meten. Je moest
is weten.
Als je alles wilt weten over rap en
hiphop dan moet je zeker deze zondag komen.
K=K, BH, F
20

Wist je dat...
- Mensen met rood haar minder pijn voelen?
- Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld?
- Olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
- Olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken?
- Ratten en paarden niet kunnen overgeven?

TOT DAN, WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT!
XOXO, JULLIE TOPLEIDING

Bragdt

Lies

Wellie

Ikki
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GIVERS
Beste beste beste Givers,
Wij hebben weer heel wat activiteiten op het programma staan deze
komende maanden. Aarzel dus niet om je te verdiepen in deze
geweldige treffer!
XOXO
8 april: UITSLAPEN
Geniet allemaal van jullie rust. Vandaag is het dus
lekker geen scouts ;)Jullie zullen ons nog eventjes
moeten missen tot aan de leefweek!
15-20 april: LEEFWEEK
Hey jongens en meisjes! Wat gaan we deze week doen?
Deze week gaan we zien wie er zot wordt om 24 op 24 bij ons te zijn;).
We gaan ons een beetje uitdagen en er een super leuke week van
maken!!! Dus pak je leukste inrichtspulletjes mee en kom met ons
mee chillen en zeker ook naar school gaan en flink huiswerk maken ;)

22 april: Nu is het wel welletjes geweest - vandaag geen kindjes
meer!!!
Vandaag geen vergadering want oohjawel wij hebben net 120 uren
met jullie doorgebracht dus verdienen jullie ook een beetje vrije tijd
van ons!
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28 april: TWENTYFOOR
HET IS ZO VER!!!! EINDELIJK terug TWENTYFOOR!!! Jullie worden allen
verwacht om te komen genieten op TWENTYFOOR!!!

1mei: SCHERPENHEUVEL
Dit is geen grap! Wie van jullie wandelt de 60km uit? Welke afstand je
ook stapt, jouw leiding kuch kuch gaat er heel de weg bij zijn ☺ - Siebe
en Walt zullen er met de 60km op de één of andere manier wel bij zijn
;)
5 mei: RUSTAAAAAG
Voor zij die flink hebben meegewandeld: proficiat. Voor zij die niet
flink hebben meegewandeld: ook proficiat. Vandaag mag iedereen een
lekker dutje doen om die voetjes te laten rusten ☺
9 mei: KAMPINFOAVOND
Nu is het belangrijk: voor alle
mama’s en papa’s en misschien
ook voor de kinders: het is
namelijk kamp info avond. Al
jullie dromen zullen hier
bevestigd worden. We stellen ons
kamp in kleuren en geuren voor!
Zie maar dat jullie er zijn!!!
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13 mei: FAMILIEDAG + LENTEDRINK
Dag mama’s en papa’s weeral…. Maar het is familiedag dus ook jullie
zijn welgekomen vandaag! Het gaat een dag vol jong en oud zijn vol
met lekkers en superleuke spelletjes dus we verwachten jullie allen!!!

20 mei: Alles op wieltjes! (10-17u)
Of klopt dit wel? Jullie weten allen wat dit betekent! Trek die kasten
open en pak wat je pakken kan van rollend materiaal,fiets ja!? Zie
maar dat je meer hebt dan alleen een fiets dus tot dan ;)

27 mei: VERRASSING (14u-17u)
Inspiratieloos wat gaan we doen vandaag? Als we dat eens wisten he…
zorg dat je er op tijd bent dan vind je het misschien wel uit ;) Tot dan!
Uw favo leiding xoxo Walt (beetje uitslapen ook wel: vandaag komen
we niet voor 14u dus je weet wat dat betekent: 14u tot 17u vandaag ;)
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TIJD VOOR RAADSELTJES
- Waarom is een aardbei rood?
- Wat heeft 21 ogen maar kan niets zien?
- Het is geel en heeft een kort rokje?
- Het is blauw maar niet zwaar?
- Wat heeft tanden, maar eet nooit?
- Wat heeft een oog maar geen kop?

LEIDING OUT

WALT

MARIE

SIEBE
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OUTRO
Dit was onze vijfde treffer dit scoutsjaar! Heeft u nog suggesties voor
toekomstige inhoud? Misschien wilt u sponsor worden?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op treffer@24sintfrans.be
Tot volgende keer!

Zoek de ACHT(EN)
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SPONSERS

Elektriciteitswerken
Pieters
.

-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be

27

28

