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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 

Toto Maxime Schnapauf Parklaan 11 s’ Gravenwezel 0498/31.10.83 

Petro Jef Van Trier Groot Hagelkruis 182 Antwerpen 0489/39.79.76 

Kora Emma de Belie De Biezen 20 Merksem 0489/95.18.07 

Welpen                                                 welpenleiding@24sintfrans.be 

Bagheera Wout De Dobbeleer Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 

Rikki-tikki-
tavi 

Stefanie Wegge Moeshofstraat 183 Merksem 0470/64.08.17 

Kaa Lies Van Rossum Bredabaan 218 Merksem 0483/47.38.79 

Baloe  Jelle Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/29.48.22 

Jakala 
 

Lars Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0497/65.34.70 

Lakinis  Anne Somers Catershoflaan 27 Merksem  0479/13.11.61 

Jonggivers                                          jonggiverleiding@24sintfrans.be 
  

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Axel Schnapauf Parklaan 11 s’ Gravenwezel 0498/31.17.92 

Jolien Schoeters Grote Hoek 20 Merksem 0476/79.53.16 

Pieter Wachters Kopstraat 222 Schoten 0471/85.47.92 

Tim Collet Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Lars van Gaever Bredabaan 787 Merksem 0494/79.80.36 
 

Torian Coosemans Maantjessteenweg 187 Merksem 0468/15.73.29 

Givers                                                  giverleiding@24sintfrans.be 

Robbe Desmaretz Kruisbaanvelden 40 Merksem  0471/08.92.75 

Joren Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0477/05.82.13 

Jeroen Wellens Meierhoek 19 Merksem 0471/19.83.40 

Marie Gilias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 
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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 

Secretariaat                                         secretariaat@24sintfrans.be 

Wout Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/34.17.71 

Materiaalploeg                                    materiaalploeg@24sintfrans.be 

Jeroen Wellens Meierhoek 19 Merksem 0471/19.83.40 

Tom Loux Ferdinandusdijkstaat 31 Merksem 0477/62.70.02 

Raf van Rossum Bredabaan 218 Merksem 0486/78.45.62 

Maud Beeckmans Eethuisstraat 110 Merksem  0497/08.29.28 

Shopteam                                            shop@24sintfrans.be 

Joren Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0477/05.82.13 

Wout De Dobbeleer Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 

    

Trefferploeg                                        treffer@24sintfrans.be 

Marie Gilias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Zita Mermans Weide 37  Ekeren  0492/79.80.38 

Sociale media team                            socialemedia@24sintfrans.be 

Wout Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/34.17.71 

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 
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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 
 
Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en wij kijken er 
mega hard naar uit!!  
Jullie nieuwe leidingsploegen staan weer paraat en hebben 
al enkele leuke vergaderingen en weekends op de agenda 
staan.  
Vanaf dit jaar kunnen jullie ook een kalender terug vinden 
op onze website: http://24sintfrans.be/calendar/kalender-
24-sint-frans-2017-2018/  
Onze eerste activiteit is de startdag op 8 september. We 
sluiten af met een gezamenlijke vergadering die dan 
overgaat in de overgang. Nadien kunnen jullie genieten van 
onze overheerlijke bqq en een nieuwe editie 24Zingt!  
 
Als jullie nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die graag 
eens meekomen naar de scouts, zij zijn zeker en vast 
welkom!!! Hoe meer leden hoe meer vreugd!!!  
 
Groetjes,  
Van het nieuwe leidingsteam!! 
 
 

http://24sintfrans.be/calendar/kalender-24-sint-frans-2017-2018/
http://24sintfrans.be/calendar/kalender-24-sint-frans-2017-2018/
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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 
 
 
Joepie! Eindelijk is het zover! We mogen onze deugnieterij terug 
bovenhalen want het is terug scouts! Zijn jullie klaar voor weer vele 
zondagen vol pret, avontuur en natuurlijk ook veel spelletjes? De 
leiding is héééél benieuwd naar de nieuwe kapoentjes en misschien 
zijn jullie ook wel benieuwd naar de nieuwe leiding… Lees snel verder 
om te ontdekken welke avonturen er ons allemaal te wachten staan! 
 
Zaterdag 8 september: Startdag (14u - …) 
Vandaag spelen we nog een laatste keer samen met onze oude 
kapoentjes, en vervolgens is het tijd om een paar kapoentjes naar de 
welpen te laten gaan. Als je dacht dat de pret dan al voorbij was, heb 
je het mis. Er is namelijk ook nog een superlekkere BBQ en de nieuwe 
leiding wordt hier bekendgemaakt, spannend!!! 
 
 

Zondag 9 september: Geen vergadering 
Vandaag mogen jullie nog eventjes rustig thuis blijven 
om te bekomen van die fantastische startdag en al te 
beginnen uitkijken naar volgende week want dan 
vliegen we er echt in!  
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Zondag 16 september: ‘Het leven zoals het is… kapoenen’ (14u-17u) 
Lieve lieve kapoentjes, vandaag is het officieel de eerste vergadering 
van het jaar. De tweedejaars weten al ongeveer wat hun te wachten 
staat, maar voor de nieuwe deugnieten staat er een nieuw avontuur te 
wachten. We gaan elkaar goed leren kennen en om het nieuwe 
scoutsjaar goed in zetten, gaan we ook de allerleukste spelletjesspelen. 
Vergeet geen drinken en 4-uurtje. Wij kijken er heel hard naar uit!!! 
 
 
Zondag 23 september: ‘Studio 100’-vergadering (14u-17u) 
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet… Het zijn de 
mega kapoenen! Vandaag is het studio 100 vergadering. Samen met 
ROX, Piet Piraat, Plop, Mega Mindy en de rest van de bende maken we 
er een mega leuke dag van. Vergeet jullie koekje en drankje niet en 
vandaag mag je je 
ook verkleden in je 
favoriete studio 
100 figuur. Welke 
kapoen is het 
beste verkleed? 
Wij hebben er al 
enorm veel zin in!  
 
 
Zondag 30 september: ‘Massaspelen’ (14u-17u) 
Beste kapoentjes, vandaag gaan we onze krachten bundelen met de 
rest van de 24. Vandaag zullen jullie met jullie mede 24 leden proberen 
zo veel mogelijk spelletjes te winnen. Alleen zo kunnen jullie de 
massaspel-kampioenen worden. Vergeet zeker geen drinken en 4-
uurtje want jullie zullen alle kracht die jullie hebben kunnen gebruiken! 
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Zondag 7 oktober: ‘Vriendjesdag’ (14u-17u) 
Hoewel dit eigenlijk elke zondag mag, maken we er vandaag een 
speciale dag van om 
jullie vriendjes en 
vriendinnetjes mee 
naar de scouts te 
laten komen. Willen 
jouw vriendjes ook 
wel eens zoveel 
zondag-plezier beleven, breng ze vandaag dan zeker mee. Hopelijk zien 
we veel nieuwe gezichtjes vandaag!! Vergeet geen drankje en vier-
uurtje.  
 
 
Zondag 14 oktober: ‘Ding dong deurbel’-vergadering (14u-17u)  
Ding Dong! Huh? Wat is dat ? Weeeeeeell als je wilt weten waarom de 
deurbel ding-dong zegt, moet je vandaag zeker naar de scouts komen. 
Gaan we vandaag deurbellen testen? Of misschien deurbellen 
beoordelen? We gaan het nog niet verraden maar we gaan ons 
sowieso nog eens goed amuseren en super leuke spelletjes spelen. 
Vergeet zeker je 4-uurtje en drankje niet. 
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Wist je datjes: 
• De leiding heel graag pasta pesto eet 
• Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt 
• als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kunt 

kijken (de leiding heeft het al uitgeprobeerd) 
• een slak drie jaar kan slapen 
• een zeester geen hersens heeft 
 
Veel kusjes van jullie leiding! 
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WELPEN 
Intro:  
Helloooooooo welpjes van dit jaar! Hebben jullie er zin in, want jullie 
leiding wel hoor! Ook dit jaar gaan we er alles aan doen om er een jaar 
van te maken die jullie niet snel gaan vergeten. Er staan een aantal 
spetterende vergaderingen klaar voor jullie en niet te vergeten, 2 
super mega fantastische weekenden, met als de kers op de taart ons 
groot kamp!  
Zo zo, smeer jullie handen al maar in zou ik zeggen! Tot dan welpjes!  
Zaterdag 8 september: Startdag (14u-...)  
Het grote moment is weer aangebroken!! het begin van het nieuwe 
scoutsjaar. Vandaag gaan we afscheid nemen van de oudste welpen en 
verwelkomen we de nieuwe welpjes. Dit doen we dan ook op onze 
fantastische startdag met een overheerlijke bbq. Natuurlijk kan 24 
zingt ook niet ontbreken. Smeer jullie kelen dus maar goed in!!!! 
 
zondag 9 september: geen vergadering   
Helaas pindakaas geen vergadering vandaag. De leiding is namelijk 
druk bezig met het opruimen van de startdag maar niet getreurd 
jongens en meisjes want volgende week staan we klaar met een ultra 
mega coole vergadering. Tot dan! 
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zondag 16 september: Paw Patrol vergadering (10-17u)  
Zoals sommige al hebben gezien is bagheera een grote paw patrol fan. 
Daarom gaan we ons vandaag helemaal onderdompelen in de wereld 
van paw patrol. Zijn jullie klaar om aan 
chase te laten zien hoe goed jullie politie 
kunnen zijn? Of liever dat jullie zo goed 
kunnen bouwen als rubble. Kom het 
vandaag te weten op deze fantastische 
dag!! 
zondag 23 september: Fortnite 
vergadering (10-17u)  
Pak je pikhouweel bij de hand en zeg 
maar danku tegen de buschauffeur, want 
vandaag gaan we landen op het Fortnite 
eiland. Wie behaalt er de Victory Royale 
vandaag? Oefen je beste dansje maar en 
hou je hoofd erbij, want het wordt een 
harde strijd! 
 
 
zondag 30 september: massaspelen (14-17u)  
We hebben ondertussen al 2 vergaderingen achter de rug en hebben 
onze nieuwe welpjes en welpenleiding al een beetje leren kennen. 
Deze namiddag zullen we de rest van de 24 leren kennen. Dus vergeet 
zeker jullie vieruurtje niet en kom op tijd. Denk eraan de vergadering 
begint om 14U! 
 
zondag 7 oktober: De grote Koning Lodewijk III- vergadering (10-17u)  
WELPEN HELP! Vandaag moeten we absoluut koning Lodewijk lll gaan 
helpen. In zijn rijk gebeuren de laatste weken rare dingen en koning 
Lodewijk lll weet er geen raad mee. Maar wij kunnen hem alvast 
helpen. Zorg voor fitte beentjes en vergeet je goed gevulde rugzakje 
niet. Denk ook aan een ridderlijk vieruurtje. Hopenlijk is de klus op tijd 
geklaard zodat Koning Lodewijk lll weer tevreden is. 
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zondag 14 oktober: punk vergadering (10-17u)  
Hallo lieve welpjes van ons! Vandaag gaan we ons een 
dagje omtoveren in een echte stoere punker. Wat heb 
je hier eigenlijk allemaal voor nodig? Wel, veeeeeeel 
gel, een stoer leren vestje en een coole motor (in ons 
geval is dat onze coole fiets) zou ik zeggen! Haal ook 
maar je beste en stoerste verkleedkleren boven! Pas 
maar op merksem, want onze stoere punk-welpen 
komen eraan!  
 
Wist je dat… 
- De kolibrie achteruit kan vliegen 
- Dat dit nieuw welpenjaar weer gigantisch leuk   gaat worden 
- De nieuwe leiding suuuper veel zin heeft in het     nieuwe jaar  
- Het onmogelijk is om te neuriën als je je adem inhoudt 
- Dat een dumpling altijd 11 plooien heeft 
- Dat een kakkerlak om het kwartier een scheet laat 
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JONGGIVERS 
Beste ervaren en minder ervaren jongivers,  
Wij, de leiding kijken al uit naar een jaar vol plezier, “totempapkes” en 
nog veel meer. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben en dan 
komt het allemaal dik in orde. Doorheen de treffer zal je verschillende 
afkortingen vinden die hieronder uitgelegd worden. Ook zouden we 
zeker willen vragen dat als er een F van fiets bijstaat zeker met de fiets 
te komen.  
 
Wij hebben er alvast zin in!!!!! 
 
De heilige legende: 
K=K => Kunnen is Komen! 
BH= boterhammen meenemen 
F= Fiets zeker niet vergeten! 
VK= verkleedkleren meenemen/aandoen 
 
8/09 Startdag/ overgang (14u-…) 
 
Zoals het liedje van Clouseau luidt: “afscheid nemen bestaat niet” 
zullen we vandaag geen afscheid nemen van onze 3de jaars, ze zullen 

voor altijd in ons hartje ♥ blijven. Die mooie momenten, die leuke 
activiteiten, het gelach tijdens totemisatie…  we zullen het nooit 
vergeten. Wij zullen vandaag ook met plezier herinneringen ophalen 
aan het afgelopen jaar, tijdens de afscheidsvergadering van 14.00 tot 
16.00!  En niet getreurd lieve kids, want vandaag is ook de dag waarop 
we welkom zeggen. Welkom aan onze nieuwe eerstejaars, onze 
nieuwe volgelingen van de nieuwe JGV-SQUAD 2018/2019. Vandaag 
zullen we ook onze keel mogen smeren zodat we kunnen uitblinken bij 
de “24 zingt”.   
K=K 
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09/09 Buik te vol dag (Geen vergadering):’(   
Omdat gisteren de ooh 
zo lekkere bbq was zit de 
leiding haar buikje te vol 
om tot in Groenendaal te 
rollen. Dit wil zeggen dat 
het vandaag geen scouts 
zal zijn :’(. Maar niet 
getreurd: volgende week 
is het wel zo ver.  
 
 
16/09 Dag van de vriendelijke groet (10u-17u) 
 
Vandaag gaan we iedereen een 
vriendelijke groet geven en 
elkaar wat beter leren kennen. 
Na deze dag zullen er geen 
geheimen meer zijn, en zal 
iedereen nieuwe volg-/ 
vriendschapsverzoeken hebben 
op zijn sociale media. Maar wij 
gaan ons deze dag vooral bezig 
houden met nieuwe vriendjes te 
maken.  
K=K, BH 
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23/09 Childag (vriendjes en 
vriendinnetjes) (10u-17u) 
  
 Onze coole leider CHIL is zo zeker van 
zichzelf dat hij durft te wedden dat hij 
meer vrienden heeft dan jullie. Maar de 
medeleiding gelooft dit toch niet echt, 
dus vandaag zullen jullie jezelf moeten 
bewijzen. NEEM VRIENDJES EN 
VRIENDINNETJES MEE. Zodat we Chil zijn 
ego kunnen begraven.  
 
K=K, BH, VRIENDJES  
 
 
30/09 Massaspelen (14u-17u) 
 
Vandaag zullen we eens 
laten zien wie de beste 
tak is van “den 24”. Dit 
is de dag waarop we 
ons kunnen bewijzen 
en waarop we kunnen 
laten zien hoe cool we 
eigenlijk wel niet zijn. 
Laat de 3de jaars van 
vorig maar eens een 
beetje heimwee krijgen 
(niet te extreem natuurlijk). Aangezien  de leiding een heel weekend 
druk heeft zitten vergaderen zal het ook maar een halve dag zijn, dit 
wil niet zeggen dat het maar half zo tof zal zijn (allesbehalve zelfs).  
 
K=K 
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07/10 Dag der stalen ros (10u-17u) 
 
Vandaag gaan we de Antwerpse 
fietspaden testen, we 
controleren elke put en elke 
onveilige situatie. We horen het 
jullie al zeggen:” leiding, gaan 
we dit echt doen?” nee, 
vandaag gaan wij dikke pret 
beleven en dit op een geheime 
locatie (spannendddddd). 
Vergeet zeker jullie FIETS en 
“koerspakske” niet  
 
K=K, F, BH 
 
 
 
 
14/10 Larsdag (10u-17) 
 
Onze leider Lars heeft een paar speciale en leuke hobby’s. Hij sport 
graag, maar er zijn nog veel ander dingen die hij zeer graag doet en die 
dingen zullen we vandaag ontdekken. Vandaag vragen we aan 
iedereen om zeker te komen omdat dit voor sommigen wel een zeer 
belangrijke vergadering zou kunnen zijn.   
 
K=K, BH 
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Wist je dat: 
 

• De gemiddelde mens 13 scheten per dag laat? 

• Het beste uur om likes te halen op Instagram 19u is? 

• Het in Taiwan en Zuid Korea strafbaar is om je partner te 
bedriegen? 

• De meeste honden zichzelf niet herkennen in een spiegel?  

• Het kostuum van Dart vader 18,3 miljoen dollar waard is?  

 
 Torian   Bragdt  Hathi 
Raksha   Chil  Lars     Collet 
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GIVERS 
 

Waddup oude en nieuwe Givers! Zijn jullie klaar voor een nieuw en 

spetterend jaar? Het wordt niet zomaar een jaar hoor! Dit jaar gaan 

wij op buitenlands kamp en jullie mogen kiezen naar waar. Als je 

graag je zegje wilt doen over één of andere prachtlocatie, kom dan 

zeker iedere zondag naar onze sublieme vergaderingen. Zie jullie dan! 

Side note 1: Iedere vergadering worden jullie met de fiets verwacht. 

Je weet maar nooit waar het avontuur ons naartoe brengt 

Side note 2: Bij afwezigheid of later komen laat je dit best even 

weten aan onze dame achter de communicatie (Marie) of tijdens 

haar afwezigheid aan een andere leider. 

Zaterdag 8 september: startdag! 

Jawel hoor! Het scoutsjaar wordt deze dag 

afgesloten met een laatste vergadering en 

feestelijk ingezet met de overgang en prachtige 

gezangen. Wees er zeker bij om je ex-leiding uit te 

zwaaien, je nieuwe te begroeten en die nieuwe Givers goed uit te 

lachen tijdens hun opdrachten.  

Zondag 9 september: Geen vergadering 

Na al dat gefeest en zingen op de startdag, gunt de leiding jullie direct 

al een dagje rust. De net nieuwe Givers kunnen rustig uitstinken en de 

anderen kunnen nog even nostalgisch van de vakantie nagenieten… 

Want jullie hebben al terug school. :p 
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Zondag 16 september (10-17u): hond – h;-d;+t  +  kleur van de 

leidingsdeur + achtervoegsel van vrouwelijke koning 

Naar jaarlijkse traditie worden de eerste-jaars feestelijk ingewijd in 

deze awesome Givertak. Hierbij zal zowel geknuffeld en gezoend, als 

geofferd worden. Alle eerstejaars paraat! Zoals echte toppers van 

leiding beaamd zijn wij steeds bereid om inhaalmomenten in te lassen. 

Neem zeker ALLEMAAL (ook 2e en 3e jaars) vuile kleren mee. We gaan 

vieze dingen doen vandaag. 

🌞-Z+📺v=g+🐄k=r💍r=n 

Zondag 23 september (10-17u): ‘My name is Bond. James -te- Bond’-

vergadering 

 Vandaag maken we het te bond! Of bedoelen we Bont? Wie draagt 

echt bont en wie denkt aan de natuur? Wie is er een meesterspion of 

wie lijkt er meer op Johnny English? Neem allemaal jullie beste MI6 

gadgets mee want deze gaan jullie zeker kunnen gebruiken. Smoking 

mag maar moet niet (       Op eigen risico). We zien jullie wel 

verschijnen in onze geheime MxM-Base! Be there or be  

Zondag 23 september (17-18u): Ouder info avond 

Voor één keer staat er eens iets voor de ouders 

in de treffer en niet voor jullie. (Ja hoor, ook zij 

verdienen soms wat aandacht!) Dit uurtje na de 

vergadering worden jullie ouders ingelicht over 

het verloop van de zaken van dit toch wel 

ongewone jaar en probeert de leiding zoveel mogelijk vragen te 

beantwoorden. 
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Zondag 30 september (14-17u): katjes vergadering 

Na een zeer vermoeiend planweekend heeft de leiding toch nog een 

gaatje gevonden om dag te zeggen tegen hun favo leden. Ja hoor! 

Jullie! JA! JIJ DAAR! Het wordt zoals het wat de gewoonte aan het 

worden is weer een niet te vergeten (halve) dag 

Zondag 7 oktober (10-17u): Rijke Tata’s vergadering 

Ben jij een echte Brasgettho? Of eerder 

een Mxm-dokker? Maakt vandaag niet 

uit want we stelen toch alles van die 

rijke Tata’s! Natuurlijk gaan we 

onderkoffer dus neem allemaal jullie 

rijkste (maar niet heus) outfit mee. 

Vandaag betalen wij helemaal nergens 

meer voor JONGUH (en meisjes natuurlijk -gelijke rechten enzo-). We 

hopen jullie allemaal lekker blingbling te zien verschijnen. Peace out nu 

want we moeten met onze Dax en onze lambo (van de papa) gaan 

golven. DOEG!!!!  

Vrijdag 12 oktober – Zondag 14 oktober: Weekend 

Ja hoor, nog maar 4 vergaderingen en we gaan al op weekend! Jullie 

denken vast: ‘Dikke taarten, das snel zeg!’. En dat klopt, jullie krijgen 

allemaal kleine piecie. Maarja, met zo een buitenlands kamp voor de 

deur valt er ook veel te bespreken en we hebben jullie mening hier 

zeker voor nodig. Verder gaan we ook kei veel spelletjes spelen 

natuurlijk. Meer info zal volgen in een brief. Wij zijn alvast gehypet!  
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Wist je datjes:  

- Marie momenteel in het buitenland studeert? 

- Robbe naar Namibië is geweest? 

- Joren naar Vietnam is geweest? 

- Jeroen heel veel heeft gewerkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Robbe                                                            Joren 

Jeroen                                                      Marie 
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OUTRO 
Dit was onze eerste 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! Ps: zoek de v(‘s)  
 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvvwwwww 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
 
 

 

 

 

mailto:treffer@24sintfrans.be
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SPONSERS 

Elektriciteitswerken 
Pieters. 

-Renovatie 
- Nieuwbouw 

- Domotica 
- Herstellingen, ea 

0468/27.70.01 
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be 
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