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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 



4 

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 

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 
Beste leden, ouders en sympathisanten 

Wij zijn toegekomen aan de laatste treffer van dit scoutsjaar! 
Wij hopen dat jullie er net zoals ons van hebben genoten en 
veel plezier hebben beleefd!   

Om af te sluiten hebben we nog enkele heel leuke data e op 
het programma: 

- 1-10 juli: WELPENKAMP
- 10-16 juli: KAPOENENKAMP
- 1-15 juli: JONGGIVERKAMP
- 15-29 juli: GIVERKAMP
-
- 8 SEPTEMBER 2018: LAATSTE VERGADERING, 

OVERGANG EN STARTDAG 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!!!! 
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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 
Snif snif, de laatste treffer van het jaar. De laatste keer dat onze 
tweedejaars bij het stukje ‘kapoenen’ gaan rondneuzen in plaats van 
het stukje ‘welpen’ te onderzoeken. Maar niet getreurd lieve 
kapoentjes want hoewel er nu vooral avondvergaderingen op de 
planning staan, wij gaan er samen nog een spetterende periode van 
maken die we afsluiten met een ongelofelijk kamp! 
 
Zaterdag 2 juni (18u30 – 20u30): Gezelschapspelletjes-vergadering 
Wie is het, Mens-erger-je-niet en ganzenbord zijn enkele 
voorbeelden van super leuke gezelschapspelen en zoals 
jullie vast wel weten ( aangezien jullie slimme kapoentjes 
zijn) is de leiding dol op gezelschapspelletjes. Doe ons dus 
vandaag een plezier en neem jouw leukste 
gezelschapsspel mee naar deze leuke vergadering en 
vergeet ook je portie tactisch inzicht en gezelschapspelletjes-kennis 
niet. Vergeet geen drankje!  
 
 
Zaterdag 9 juni (18u30-20u30): ‘We knutselen ons een weg naar het 
kamp’-vergadering 
Dit is de vergadering waar alle creatieve kapoentjes al een heel jaar naar 
uitkijken. We steken de handen uit de mouwen en knutselen ons als het 
ware een weg naar het kamp. Wat we juist gaan knutselen gaan we nog 
niet verklappen duuuuussss als je dat wilt weten moet je zeker komen. 
(Een kleine tip: misschien heeft het wel iets met ons kamp te maken…). 
Vergeet geen drankje!  
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Zaterdag 16 juni (18u30-20u30): Filmvergadering 
Niets is gezelliger dan je lekker lui in een zetel kunnen neervlijen en 
een leuke film kijken. Dat is dus ook exact wat we vanavond gaan doen 
hihi. Voor de nieuwsgierigen onder jullie de film die 
we gaan zien zal waarschijnlijk iets te maken hebben 
met een immens super leuk iets dat er deze zomer 
aankomt spanneeeeeend! Je mag vanavond allen een 
drankje en snackje meebrengen. 
 
 
 
Zaterdag 23 juni (18u30-20u30): ‘Disco party party disco’-vergadering 
DISCO DISCO PARTY PARTY? Wat is dat? Wel liefste kapoentjes dit is de 
vergadering waarbij je je medekapoentjes eens kan verbluffen met je 
coole super awesome dansmoves. Maak jullie maar klaar voor een 
DABnormaal feestje! 
 
 
Zondag 1 juli (10u-17u): verrassingsvergadering 
Dit is helaas de laatste vergadering van dit jaar (oooooooh) maar niet 
getreurd we gaan ons super jaar aflsuiten met in de zomer een super 
leuk kamp ( zeker komen hihi) en nu een super coole laatste 
vergadering. Wat we vandaag gaan doen is voor jullie nog een groot 
geheim maar we kunnen jullie verzekeren dat het super leuk zal zijn. Dit 
is echt een vergadering die je niet mag missen. Meer info volgt nog!   
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Wis-je-datjes: 
 Dit een super leuk jaar was dankzij jullie → Bedankt!!!
 De leiding echt al super hard uitkijkt naar het kamp (Ps: het gaan

echt een knaller zijn)
 Walvissen niet echt vissen zijn maar zoogdieren (waaauuuww)
 Gigi volgend jaar mag gaan zingen op een heel groot scoutsfestival

voor alle leiding van heel België
 Rikki graag foto’s neemt van haar huisdieren
 Toto toch wel een grote kampioen is in Hockeyspelen
 Nala geen choco lust
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WELPEN 
Hier is ie weer. De laatste treffer van het jaar. :(((  Maaaaar!!! Niet 
getreurd er staan jullie weer fantastische vergaderingen te wachten! 
En als dat nog niet genoeg is in juli is er natuurlijk ons AWESOME 
kamp. Begin dus al maar af te tellen!!  Hopelijk zijn jullie de laatste 
vergaderingen met zoveel mogelijk aanwezig zodat we nog eens goed 
kunnen knallen!!! 
 
Zaterdag 2 juni  Wij willen voetballen (18u30-20u30) 
Het is weer zover de rode duivels mogen naar het 
wereldkampioenschap. Hebben jullie het in jullie om een topvoetballer 
te worden. Of zouden jullie liever 
de coach willen zijn. We zullen jullie 
daarom vanavond een speedcursus 
geven: Hoe word ik lid van de rode 
duivels. Zeker komen dus! 
     
 
 
Zaterdag 9 juni: Welpen@The Movies (18u30-20u30) 
Dames en heren, Welpen en Welpenleiding, Boeren en Boerinnen 
mondjes allemaal toe want de film gaat beginnen! Vanavond genieten 
we met zen allen, lekker gezellig, dicht tegen elkaar, schouder aan 
schouder, poep tegen poep van een filmpje. Je mag zeker zelf een paar 
coole, mooie, romantische, zeemzoetsappige, spannende en/of 
grappige DVD’s meenemen en de leiding trakteren op een 
knapperig/lekker snackje van thuis is ook altijd  toegelaten. :) 
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Zaterdag 16 juni: Casinonight-vergadering (18u30-20u30) 
Vanavond is DE avond, wie wordt er de beste casinoman of -vrouw van 
de welpen? Hopelijk jullie allemaal. Niet getreurd als jij niet kan 
uitblinken deze avond. Dit is eigenlijk 
maar een voorbereiding.  We gaan op het 
kamp namelijk het Godengokspel spelen, 
vele leuker en vele spannender! Komen 
jullie ook oefenen? De leiding wel hoor 
want zij geloven in de spreuk “oefening 
baart kunst”. Hopelijk tot dan! En vergeet 
geen €1000 euro he. ;) 

Zondag 24 juni: DE verrassingsvergadering (10-17u) 
*Snik snik * jammer genoeg is het vandaag de laatste vergadering van
dit welpenjaar, *oooooh* . MAAR omdat de leiding jullie zo graag ziet,
hebben zij een GEWELDIGE verrassingsvergadering voorbereid. Een
vergadering om nooit te vergeten! Zoals de naam van de vergadering
zelf zegt, is het allemaal nog een verrassing van wat we gaan doen. De
leiding kan jullie al 1 ding zeggen, als je er niet bij bent dan ga je
eeeeeeeecht wel iets gemist hebben hoor! OH ja vergeet zeker niet dat
ons geweldige kamp voor de deur staat *yesssssssss*!!!

1 juli - 10 juli kamp  
OOOOH MYY GOOODDD, OOOOH MYYY GOOOD! 
Het is eindelijk zo ver! Het moment waar we heel het jaar naar hebben 
uitgekeken! 10 dagen genieten van de leukste activiteiten met de 
tofste vriendjes, vriendinnetjes en leiding! WOOOOHOOOO! Zie zeker 
dat je genoeg onderbroeken en sokken inpakt en vergeet je goed 
humeur ook niet mee te nemen want dat kan echt niet gemist worden 
op dit awesome kamp!!!!!!!!!! 
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Wist je dat … 
- Raksha 30!!! Cm kleiner is dan Bagheera
- Bagheera de Nederlandse taal na 18 jaar nog altijd niet onder

de knie heeft (geen zorgen Raksha verbeterd zijn vergeten
hoofdletters en foute zinsconstructies met alle plezier)

- Zeus de Griekse versie is van de Romeinse god Jupiter
- Dat de leiding suuuupppeeerrrveel zin heeft in het kamp
- Het woord Oceaan afkomstig is van de Griekse god Oceanus,

god der wereldzeeën.

Bagheera     Mowgli   Chil        Raksha 
    Hathi 
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JONGGIVERS 
HEEEYYYY JONGGIVERTJESSS. Tis al weer de zesde treffer van het jaar 
dus tis te hopen dat jullie jullie al vree goed hebben geamuseerd. In 
ieder geval plezier zal er de komende weken niet aan ontbreken want 
er staat van alles op de planning. Kusjes jullie LIEVE leiding xxx 
 
LEGENDE: 
K=K – kunnen is komen 
F – met de fiets 
BH – boterhammen mee 
VK – verkleed komen is een pluspunt 
 
Zaterdag 2 juni: nerovetsrethca (19-21u) 
.djit po seew ne rekez nad mok duohni 
dnova ekkeg ezed taw netew ej liW .)la 
ew njiz( TIL gnidiel ed ne nediel nedel ed 
nedrow neihcsim ne neruebeg 
nerovetsrethca kjileman taag sella 
!nednova etskeg ed nav 1 tdrow 
gaadnaV 
K=K 
 
Zaterdag 9 juni:  ACTIEVERGADERING (19-21u) 
Na al dat stilzitten achter al de boeken heel der dagen is het vanavond 
tijd om nog eens alles los te gooien en kei actief te doen! Vergeet zeker 
je sportieve schoenen en je fiets niet want die ga je mischien wel nodig 
hebben 😊😊  
K=K 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5dapsL7PAhWDvRQKHUoACIQQjRwIBw&url=https://www.spreken-in-het-openbaar.nl/achterstevoren/&psig=AFQjCNGIg2UNy7L3cVDh-Rt8k-tmC9XTQw&ust=1475575238670005
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Zaterdag 16 juni: Cinema jgv (19-21u) 
Het is tijd voor een verdient rustmomentje! Voor tussen na al dat 
studeren is het tijd voor een filmke tussendoor. Ja mag enige 
versnaperingen meenemen maar de leiding zal ook wat voorzien. Enige 
suggesties voor films 
kan je altijd mailen naar 
ons dan kunnen  we ze 
downloaden (legaal 
uitereaard!)  
 
 
 
 
Zaterdag 23 juni: Suprise vergadring19-21u) 
OH nee, spijtig genoeg is het de laatste vergadering van het jaar ☹ 
Maar niet getreurd lieve jonggivertjes want vanavond is het 
VERASSINGVERGADRING! Wat we vandag gaan doen is voor jullie een 
grote vraag. Be there or be een vierkant. 
K=K 
 
 
Vrijdag 29 juni: Camion inladen SUPER FUN!! (10-17u) 
WOOOOOO HOOOOOOO  Het kamp komt steeds dichter bij en dat zal 
je vandaag wel voelen in je armen. We kunnen niet op kamp zonder 
materiaal dus verwachten we iedereen om 10 uur aan het jgv lokaal om 
de camion in te laden. Tot dan !! 
K=K 
 
Zondag 1 juli: KAAAMMPPPP (all day, every day) 
YESYESYESYES vandaag vertrekken we op kamp (of toch een deel van de 
gelukkigen) Wij hebben er al super veel zin in en zijn er zeker van dat 
het een topeditie gaat worden!!!!! 
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Wist je datjes: 
 

• Een varken fysiek niet in staat is naar de lucht te 
kijken?  

• Dat je in al je levensjaren gemiddeld 15 min een 
verkeerslicht van kleur ziet veranderen? 

• De strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 
• Wist je dat het grootste zwembad ter wereld wel 1013 

meter lang is? 
 

 
Leiding OUT 
 

 
IKKI        BRAGDT         LIES         WELLIE 
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GIVERS 
   
 
Godjandorie nondeju, met spijt in ons hart moeten wij melden dat dit 
de laatste treffer van het jaar is. Kunnen jullie het geloven dat exact 8 
maanden en 18 dagen geleden de eerste treffer in jullie handen lag? 
Wij alvast niet dus maken we deze maand nog een topeditie van!!!!  
 
Zaterdag 2 juni: Movietheater @ YSKELDER (20u – 22u) 
Laten we onze eerste avondvergadering 
rustig starten met een filmpje te kijken! 
Neem gerust zelf wat films mee om bij 
weg te kwijnen, van te verschieten of 
om helemaal in actie van te komen! Een 
snackje om van te genieten tijdens de 
film is zeker en vast een aanrader!  
 
 
Zaterdag 9 juni: Cluedo (20u – 22u) 

In Cluedo draait alles om de moord op Dr. Black (Dr. Zwart), die heeft 
plaatsgevonden in een grote villa. Jullie zijn allemaal detectives in dit 
spel en jullie moeten achter 3 zaken zien te komen: 

1. Wie van de 6 verdachten heeft de moord gepleegd? 
2. Met welk wapen is de moord gepleegd? 
3. In welk vertrek is de moord gepleegd? 

Beantwoord jij als eerste de drie vragen juist?  
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Zaterdag 16 juni: Rode Duivels (20u – 22u) 
OMGGGGGGGGGGG Nog twee dagen en 
de eerste match van de rode duivels 
wordt gespeeld op het WK!!!! Wij zijn 
benieuwd hoe goed jullie zelf zijn in 
voetballen en juichen voor onze red 
devils!  

(!! Deze vergadering kan nog verplaatst worden!!)  
 
Zondag 24 juni: SUPRISE (14u – 17u) 
Huh wij hadden toch al een verrassingsvergadering gedaan??? Ja dat 
weten we maar wij willen jullie gewoon nog eens verrassen want wij 
houden gewoon van verrassingen!!! Ben jij benieuwd naar deze 
verrassing kom dan zeker naar de verrassingsvergadering!!!  
 
Vrijdag 29 juni: Camion inladen @ Groenendaal (10u – 17u) 
Op kamp vertrekken zonder balken, 
kookgerief en tenten dat zal moeilijk 
gaan dus rekenen wij op jullie om te 
komen helpen met de camion in te 
laden. We starten op Groenendaal en na 
de middag zullen we naar de Yskelder 
gaan voor ander materiaal.  
BE THERE OR BE SQUARE!!!!  
 
Zondag 15 juli – zondag 29 juli: REIS DOOR DE TIJD 
Reizen door de tijd om historische gebeurtenissen te herbeleven. Wie 
wil dat niet? Wij wel en daarom wij dit kamp reizen door de tijd. Er 
passeren verschillende historische thema’s. Van oermensen over 
Vikings en Farao’s tot de opkomst van het internet en natuurlijk de pest, 
wereldoorlogen en het ontstaan van België. Dat is nog maar een kleine 
blik op onze bestemmingen dit kamp. 
Wij kijken er kei hard naar uit dus kom zeker mee!  
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WIST JE DATJES: 
- Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de 

lucht te kijken? 
- Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij 

ieder mens uniek is? 
- Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de 

lucifers? 
- Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 

000 kilogram weegt? 
 
 
LEIDING OUT 
 

 

SIEBE      WALT     MARIE  
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OUTRO 
Dit was de laatste treffer dit scoutsjaar! Wij hopen jullie allemaal terug 
te zien op de startdag in Groenendaal op 1 september 2018.  
Hopelijk hebben jullie net zo genoten van dit scoutsjaar als ons!  
 
Tot volgende JAAR! 
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SPONSERS 

Elektriciteitswerken 
Pieters. 

-Renovatie 
- Nieuwbouw 

- Domotica 
- Herstellingen, ea 

0468/27.70.01 
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be 
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