MINDER
IS
MEER

DEN TREFFER
DECEMBER - JANUARI

2018-2019

INHOUDSTAFEL

ADRESSENLIJST ..................................................3
SHOP & BAR .......................................................5
INTROOTJE .........................................................6
GROEPSCOMITÉ .................................................7
SOCIALE MEDIA .................................................7
KAPOENEN .........................................................8
WELPEN ...........................................................12
JONGGIVERS ....................................................18
GIVERS .............................................................22
OUTRO .............................................................26
SPONSORS .......................................................27

2

ADRESSENLIJST
Kapoenen
Nala
Gigi
Toto
Petro
Kora

Kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nikki Collet
Manon Van Gaever
Maxime Schnapauf
Jef Van Trier
Emma De Belie

Welpen
Bagheera
Rikkitikki-tavi
Kaa
Baloe
Jakala
Lakinis

Leeuweriklaan 6
Bredabaan 787
Parklaan 11
Groot Hagelkruis 182
De Biezen 20

Kapellen
Merksem
s’ Gravenwezel
Antwerpen
Merskem

0499/39.85.04
0489/89.04.24
0498/31.10.83
0489/39.79.76
0489/95.18.07

Welpenleiding@24sintfrans.be
Wout De
Dobbeleer
Stefanie Wegge

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Moeshofstraat 183

Merksem

0470/64.08.17

Lies Van Rossum
Jelle Essers
Lars Hermans
Anne Somers

Bredabaan 218
Prinshoeveweg 166
Klaverbloemstraat 44
Catershoflaan 27

Merksem
Ekeren
Merskem
Merksem

0483/47.38.79
0471/29.48.22
0497/65.34.70
0479/13.11.61

Jonggivers
Brecht De Smedt
Axel Schnapauf
Jolien Schoeters
Pieter Wachters
Tim Collet
Lars van Gaever
Torian Coosemans

Givers
Robbe Desmaretz
Joren Hermans
Jeroen Wellens
Marie Gilias

Jonggiverleiding@24sintfrans.be
Rozenlaan 26
Parklaan 11
Grote Hoek 20
Kopstraat 222
Leeuweriklaan 6
Bredabaan 787
Maantjessteenweg
183

Schoten
s’ Gravenwezel
Merksem
Schoten
Kapellen
Merksem
Merksem

0470/23.82.34
0498/31.17.92
0476/79.53.16
0471/85.47.92
0496/33.59.58
0494/79.80.36
0468/15.73.29

Giverleiding@24sintfrans.be
Kruisbaanvelden 40
Klaverbloemstraat 44
Meierhoek 19
Osylei 84

Merksem
Merksem
Merksem
Mortsel

0471/08.92.75
0477/05.82.13
0471/19.83.40
0476/79.28.65
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Groepsleiding
Jan Van Assche
Tom Loux
Dries Van de Mieroop
Secretariaat
Wout Essers
Dries Van de Mieroop
Materiaalploeg
Tom Loux
Jeroen Wellens
Raf van Rossum
Maud Beeckmans
Shopteam
Joren Hermans
Brecht De Smedt
Wout De Dobbeleer
Trefferploeg
Marie Gilias
Zita Mermans
Sociale Media
Wout Essers
Siebe De Belie
Webteam
Jan Van Assche
Tom Loux

Groepsleiding@24sintfrans.be
Waterleliestraat 25
Ferdinandusdijkstaat 31
Louis Vervoortlaan 13

Merksem
Merksem
Schoten

0496/37.05.22
0477/62.70.02
0489/71.87.59

Ekeren
Schoten

0471/34.17.71
0489/71.87.59

Secretariaat@24sintfrans.be
Prinshoeveweg 166
Louis Vervoortlaan 13

materiaalploeg@24sintfrans.be
Ferdinandusdijkstaat 31
Meierhoek 19
Bredabaan 218
Eethuisstraat 110

Merksem
Merksem
Merksem
Merksem

0477/62.70.02
0471/19.83.40
0486/78.45.62
0497/08.29.28

Merksem
Schoten
Merksem

0477/05.82.13
0470/23.82.34
0475/28.71.56

Mortsel
Ekeren

0476/79.28.65
0492/79.80.38

shop@24sintfrans.be
Klaverbloemstraat 44
Rozenlaan 26
Laaglandlaan 310
treffer@24sintfrans.be
Osylei 84
Weide 37

socialemedia@24sintfrans.be
Prinshoeveweg 166
De Biezen 20

Ekeren
Merskem

0471/34.17.71
0489/95.18.07

Merksem
Merksem

0496/37.05.22
0477/62.70.02

webmaster@24sintfrans.be
Waterleliestraat 25
Ferdinandusdijkstaat 31
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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

Kiekeboe, Hier zijn we alweer met de derde treffer van het
jaar. JA, wij kunnen het ook niet geloven maar het jaar is nog
maar net begonnen de Kerstman staat al weer voor de deur…
Of is het via de schoorsteen? Reden genoeg om er dus een
spetterende treffer van te maken en tal van activiteiten aan
te kondigen.
• ZATERDAG 15 DECEMBER: KERSTHAPPENING
Een leuke activiteit voor jong en oud. Kom genieten van een
heerlijke jenever, glühwein, warme choco, pannenkoeken en
zoveel meer. Breng je vrienden, familie, broers of zussen, …
allemaal mee voor een avondje plezier met live bands. Wij
zien jullie daar!

 Op de Yskelder vanaf 16u
• ZATERDAG 22 DECEMBER: KERSTFEESTJE
HO HO HO, vandag gaan we allemaal kerstmisvieren met de
scouts! Jullie leiding zal ongetwijfeld hier wel iets over
geschreven hebben in de treffer. Een leuke avond met enkele
cadeautjes, hapjes en een klein feestje zal voor jullie
klaarstaan
EN om af te sluiten, heb jij nog vrienden of vriendinnetjes die
graag eens een zondag iets anders doen? Neem ze dan zeker
eens mee naar de scouts en wie weet worden ze wel lid van
de 24 Sint Frans. Bij ons is iedereen welkom!
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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. Dit via:

https://www.instagram.com/24sintfrans/

https://www.facebook.com/sint.frans/
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KAPOENEN
Joepie! De leukste vakantie van het jaar is aangebroken! Een
vakantie vol pakjes, lekker eten en hopelijk ook veel sneeuw!
Dit betekent wel dat we elkaar wat minder zullen zien. Maar
niet getreurd, de leiding heeft weer al veel leuke
vergaderingen in petto. Lees snel verder om te ontdekken
welke avonturen ons de komende weken te wachten staan!
Zaterdag 15 december: Kersthappening
Vandaag zijn jullie allemaal uitgenodigd op onze
kersthappening op het giverlokaal. Een leidingsbandje, lekkere
pannenkoeken, kinderanimatie, lekkere drankjes… het is er
allemaal! Hopelijk komen we jullie vanavond allemaal tegen
op deze gezellige avond.

Zondag 16 december: Geen vergadering
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts… 
Maaaaaaaaarrrrr niet getreurd, het is zaterdag 15 december
kersthappening!!! Dus nodig je familie en vrienden uit om
samen iets gezellig te komen drinken en iets te eten op deze
fantastische avond. Wij zullen er ook zijn! Dus jullie ook? Tot
dan, lieve kapoentjes!!!
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Zaterdag 22 december (18u30-20u30): Kerstfeestje
O dennenboom, o dennenboom,
wat
zijn
je
takken
wonderschoon… Ho ho ho, het is
kerstfeestje bij de kapoenen!
Samen met al de kapoentjes
gaan we er een knallend feest
van maken. Lekkere snacks,
drinken
en
natuurlijk….
CADEAUTJES!
Op
deze
geweldige avond mogen jullie een cadeautje meenemen voor
een andere kapoen. (een cadeautje van 5 euro dat zowel voor
jongens als voor meisjes kan) Het wordt gewoon gigantisch
gezellig! Wij hebben er al zin in.

Zaterdag 29 december: Geen vergadering
Vandaag mogen jullie allemaal uitrusten na al die leuke
kerstfeesten en jullie voorbereiden op alle nog leukere
nieuwjaarsfeesten en het lezen van de nieuwjaarsbrieven! Wij
wensen jullie alvast een heel gelukkig nieuwjaar en vele leuke
cadeautjes!

Zaterdag 5 januari (18u30-20u30): Gezelschapspelletjes
vergadering
Vanavond mogen jullie allen je favoriete gezelschapsspel
meebrengen. We gaan eens zien wie de meeste kaartjes kan
onthouden bij memory, het rustigste kan blijven bij dokter
bibber of het snelst is bij ganzenbord!
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Zaterdag 12 januari (18u30-20u30): ‘Kapoenen @ the
movies’-vergadering
“Waarom naar Hollywood gaan als Hollywood ook naar ons
kan komen”, is zonder twijfel de meest bekende leuze van een
wijs man (wiens naam ik even kwijt ben). In ieder geval
vandaag zullen we ons rustig neervlijen in de zetels op ons
mooi lokaal en genieten van een
mooie film.
Tip: Als je wil, neem je je
lievelingsfilm maar mee ( misschien
kijken we die dan wel …) + ook een
kleine versnapering is toegestaan 
Zaterdag 19 januari (18u30-20u30): Casino vergadering
Vandaag spelen we ons rijk ( of helemaal blut). Gokken,
Gokken en nog eens gokken. Win jij van de leiding? Ben jij
vandaag misschien de rijkste kapoen van heel de tak? Wel één
ding is zeker om kans te maken moet je vandaag wel komen.
En twijfel er maar niet aan want we gaan ons weer eens goed
amuseren.
Zondag 27 januari (14u-17u): Hechi vergadering
Leiding wat is de Hechi? Wel lieve kapoentjes de hechi is een
magische plaats waar je a volonté kan eten. Maar dat gaan we
vandaag natuurlijk niet doen. Als je wilt weten wat we wel
gaan doen dan moet je zeker komen want het beloofd weer
een knalvergadering te worden.
Zondag 3 februari (14u-17u): Tovenarij-vergadering
Kom als heks of tovenaar naar de kapoenen toverschool want
vandaag gaan we ons eens verdiepen in de wereld van de
magische wezens. Duistere magie, mythische wezens en
allemaal soorten toverdrank zullen vandaag zeker niet
ontbreken. Verkleden mag altijd!
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Veel liefs van jullie kapoenenleiding!!
Wist-je-datjes:









De leiding binnenkort examens heeft (dus extra lief
zijn).
Je als mens perfect kan leven zonder milt (maar een
dier dat een winterslaap doet dit niet kan). (toto wil
even slim lijken)
Dat gisteren vandaag morgen was .
De artificiële bananensmaak niet echt naar
hedendaagse bananen smaakt omdat die gebaseerd
is op de smaak van een bananensoort die in 1950
werd uitgeroeid door een plaag. (weer een weetje
van toto zeker?)
Het nationaal dier van Schotland een eenhoorn is (
waaauwww allen daarheen).
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WELPEN
Alles kits achter de rits lieve welpjes? Er is weer een nieuwe
treffer boordevol coole vergaderingen en leuke spelletjes.
Maar ho ho ho wie hoor ik daar, de kerstman en het nieuwe
jaar zijn er bijna. dus begin al maar aan die verlanglijstjes en
nieuwjaarsbrieven en bereid jullie al maar voor op die
geweldige pakjes en natuurlijk op de leuke avonden op de
scouts!
Groetjes de welpenleiding
Zaterdag 15 december kersthappening
Halloooo lieve welpjeeees! Vanavond is het geen vergadering
(oooooooooh). Maar niet getreurd! de leiding heeft speciaal
voor jullie en en jullie ouders een kersthappening
georganiseerd. Suuuuper gezellig dus om even langs te
komen en te genieten van een warme chocomelk en een
lekkere pannenkoek! Zeker even langskomen op de Yskelder
dus zou ik zeggen :) En vergeet jullie kerstmutsen niet op te
zetten!
Zaterdag 22 december kerstfeestje!! (18u30-20u30)
Ho ho ho!! Kerstmis komt er weer aan
en natuurlijk willen wij dit super graag
met jullie vieren! Het gaat een heel
gezellige,leuke avond worden. Vergeet
zeker niet jullie kerstmuts op te zetten
om helemaal in de stemming te komen.
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Zaterdag 29 december geen vergadering
Pardoooonnnn???!!! Geen vergadering? Het spijt ons liefste
welpjes, maar wij willen ook met ons nieuw speelgoed van
kerstmis spelen. Droog je tranen maar want we zien elkaar
weer terug in het nieuwe jaar.

Zaterdag 5 januari Vandaag win ik de jackpot vergadering
vergadering! (18u30-20u30)
Beste welpen van me. Vanavond gaan we een bezoekje
brengen aan het beste casino van Merksem en omstreken.
Pas maar op of je speelt al je centjes kwijt aan onze mega
coole casino spelen.
Als jezelf thuis nog een leuk gezelschapsspel hebt liggen en je
mag dit meenemen voel je dan maar vrij.
Zaterdag 12 januari film vergadering (18u30-20u30)
Vanavond gaan we lekker knus bij elkaar zitten. Om samen
gezellig naar een film te kijken. Dus neem maar jullie
favoriete film mee, zodat we er een leuke film kunnen
uitpikken en van onze laatste avondvergadering kunnen
genieten.
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Zondag 20 januari vriendjes en
vriendinnetjes vergadering (10u-17u)
We zijn weer terug met fantastische
zondagen!! En er is geen betere
manier om dit in te zetten met een
dag waarbij jullie allemaal een
vriendje of vriendinnetje mogen
meebrengen. Ik hoor jullie al vragen mag ik ook 2 vriendjes
meepakken? Tuuuuurlijk mag dat!! Dus vraag zeker eens
rond en hopelijk zien we jullie zondag verschijnen met
dubbel zoveel als gewoonlijk.
zondag 27 januari Alles op wieltjes (10-17u)
Vandaag mogen jullie je coolste skateboard, je snelste fiets of
je mooiste step meenemen. Wij willen wel eens zien wie de
snelste fietser is of wie de beste kunstjes kan met zijn step.
Neem zeker genoeg drinken mee, dat zal nodig zijn na deze
inspanning. Neem dus zeker je leukste ‘wieltjes’ mee want
we gaan er een vlammende vergadering van maken!
Zondag 3 februari Darth vader is terug vergadering. (10u17u)
Pas op allemaal want er zijn
geruchten dat de machtigste Sith
(Darth Vader) aller tijden een
nieuwe death star aan het
bouwen is. We moeten de dark
side stoppen en de light side
helpen. Als deze opdracht
volbracht is zullen jullie allemaal
jullie proef hebben doorstaan en
een echte jedi master worden. Kom dus zeker want hier
wordt een prachtig stukje geschiedenis geschreven.
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Wist je dat…
- water op de mount everest kookt bij 70°?
- het grootste gevaar in de woestijn verdrinking is?
- je in de ochtend langer bent dan in de avond?
- je niet kan niezen met je ogen open?
- bagheera de enigste is van jullie leiding die geen examens
heeft
- de andere leiding al volop aan het studeren is

15

Veel teken plezier

16

En help jij de Kerstman tot
aan zijn slee te brengen?
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JONGGIVERS
Helaaa heelaa hopsasaaa, hela helaa hopsasaaa het is weer
tijd voor de polonaise… eum, 3de treffer . We hopen dat
jullie genoten hebben van het awesome, natte en koude
weekend, want wij allesinds wel…. Nu de patrouilles verdeeld
zijn, zijn we helemaal klaar om het jaar nog spetterender dan
spetterend te maken!
De heilige legende:
K=K:
BH:
F:
VK:
C=C:
FC:

Kunnen is Komen!
Boterhammen meenemen.
Fiets zeker niet vergeten!
Verkleedkleren meenemen/aandoen.
Colletje is Cool
fix cadeauke

Zaterdag 15 December: KERSTHAPPENING
Ja hoor, het is weer zo ver. Het is weer tijd voor de
kersthappening! #yes Deze avond zal er weer dolle pret,
ambiance en goede muziek van de 24-BAND
(suprise suprise wie gaat er spelen, kom
zeker af om het te weten) zijn. Zoals elk jaar
kan je hier ook genieten van lekkere drankjes
en hapjes en leuke spelletjes en zeker niet te
vergeten het zalig kampvuur dat jullie
ondertussen ook al kunnen maken .
Check het facebook evenement voor meer
info. Voor verdere vragen kan je terecht bij
de leiding.
K=K
C=C
18

Zondag 16 December: verdrietige dag (geen scouts)
Leiding laten jullie ons nu
gewoon in de steek? Nee liever
jonggivers, aangezien we
gisteren al genoten hebben van
de vrije tijd is het vandaag wel
eens tijd om te gaan studeren
hè! Want jullie 2de & 3de jaars
hun examens komen eraan #cry #prayfor2&3jaars. Daarom
geven we jullie de kans om eens uit te rusten en te genieten
van een vrije studiezondag .
Zaterdag 22 December : Party der Kerstmissen (19.00u22.00u)
Vorige week hebben jullie je stembanden al kunnen opwarmen
met alle kerstliedjes en je kerstkostuums al van de zolder
gehaald, vandaag is het weer tijd om deze boven te halen! Het
is namelijk het ubertoffe kerstfeestje: neem je mooiste
kerstverlichting en kleren mee en dan maken we er weer een
onvergeetelijke avond van! Verwacht je maar aan een lekkere
maaltijd met hapjes en drankjes en dan komt het voor mekaar.
Ook neemt iedereen een cadeautje mee voor een ander
jongivertje en dan krijg je zelf ook iets. Verdere info volgt.
(cadeau:+/-€5)

K=K
C=C
FC
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Zaterdag 29 December : Geen scouts #balen
Sorry lieve kinders maar vandaag is het tijd om te feesten, we
weten dat het niet zo tof gaat zijn als vorige week (omdat wij er
niet bij zijn), maar ja, soms moet je je ouders ook nog eens zien
hè. Geniet ervan
Zaterdag 12 Januari: Cotteletjes (19.00u21.00u)
Hopelijk hebben jullie genoten van een toffe
vakantie, wij alvast nie t… Wij hebben namelijk
moeten studeren voor onze examens … deze
vallen namelijk in januari #cry
#prayvoordeleiding, maar niet getreurd:
vandaag gaan we nog eens een avondvergadering doen en we
zullen eens laten zien waar ons colletje goed in is… supriseeee
BTW: hij vindt cotteletjes helemaal niet lekker (behalve zichzelf
natuurlijk xo)
Zaterdag 19 januari: Casino royale (19.00u-21.00u)
Vandaag trekken we allemaal ons James Bondkostuum aan en
bluffen we er volledig op los. Kan jij een straight flush halen en
beter dobbelen dan de anderen? Is jouw pokerface even
bikkelhard als dat van Chris Moneymaker (een bekende
pokerspeler volgens Google)? We zullen zien wie de hoofdprijs
meeneemt naar huis! K=K
Zondag 27 januari: ‘Hèhè, de examens zijn eindelijk voorbij’vergadering (10.00u-17.00u)
Voor de leiding (of toch de meesten onder ons) zijn de
examens eindelijk afgelopen, en dat gaan wij eens goed vieren
met een lange vergadering op zondag! Want dat is weer al
even geleden hè, na al dat snoepen en vieren tijdens de
feestdagen zouden we al vergeten hoe het is om om tien uur
mooi in formatie te staan… 😉😉 Zoals altijd verwachten wij een
massale aanwezigheid om het einde van de examens samen te
vieren, of de slechte punten even de vergeten hehe. BH, K=K
20

Zondag 3 februari: ‘Wizzy en Woppy’-vergadering (10.00u17.00u)
Nostalgie voor de leiding, complete onbekenden voor jullie?
Wie kent ze nog, de twee muizen die samen met Dongo de
schildpad en Kasha de papegaai te gekke avonturen beleefden?
Maak jullie maar klaar, want wij brengen deze zondag nog eens
een bezoekje aan die te gekke dierenwinkel! BH, F, K=K
Wist je dat:
-Wetenschappers beweren dat mensen vallen wanneer ze
worden neergeschoten omdat ze dit zien in films?
-De grote baas van Tesla vorig jaar een raket met daarin
een rode tesla in de ruimte heeft gestuurd, deze tesla
vliegt nog altijd door de ruimte en heeft een gemiddelde
snelheid van 47.000 km/u= 12,80 km/s (das’s nel)?
-De Griekse taal 4 woorden heeft voor liefde… Agape =
oppervlakkige liefde, Eros = echte liefde, Philia = echte
vriendschapsliefde, storge = famillie liefde?
Pieter

Lars

Raksha

Torian
Chil

Brecht

Colletje
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GIVERS
HO, HO, HO, de kerstman is daar en hij heeft enkele leuke
vergadering mee voor jullie. Hopelijk kunnen jullie massaal
aanwezig zijn op de volgende vergaderingen want ja, ze
zullen wederom episch worden!! Het is te hopen dat jullie al
enkele goede voornemens voor het nieuwe jaar in
gedachten hebben zoals ‘altijd naar de scouts komen’!!! En
laat het aftellen maar beginnen 3,2,1,…
Zaterdag 15 december: Kersthappening (16u)
HO, HO, HO, de kerstman is gearriveerd op den Yskelder en
heeft een grote kersthappening met zich meegebracht.
Samen met enkele bandjes, lekkere pannenkoeken of
hamburgers en een lekker glaasje warme choco gaan we er
een gezellige avond van maken! Er zullen ook kerstkaartjes te
koop zijn dus hopelijk hebben jullie nog een centje op
overschot na al die kerstcadeaus te kopen! Daarnaast zal er
ook nog een afterparty plaatsvinden om ons giverkamp te
steunen, nodig dus zeker veel vrienden en familie uit!

22

Zaterdag 22 december: Kerstfeestje (19u00-22u)
Secret Santa in da housssssseeeee!
Dit jaar zullen we terug gebruik
maken van het Secret Santa systeem.
Jullie zullen in de week voor het
kerstfeestje een mailtje krijgen
waarin je te weten zal komen voor
wie je een cadeautje moet kopen. Dit
is een cadeautje ter waarde van 3-5
euro. En uiteraard zal de leiding ook een 7 gangen menu
voorzien! Hiervoor vragen wij om 7 euro te storten of cash
mee te geven. Wij garanderen dat het een party van formaat
wordt!
Zaterdag 29 december: Geen vergadering
Spijtige zaak maar vandaag is het geen vergadering. De
meeste onder jullie zullen hard aan het genieten zijn van de
vakantie terwijl er andere (lees de leiding) aan het studeren
zijn voor de examens. Wij zien jullie volgende week!

Zaterdag 12 januari: Film vergadering (19u – 21u30)
De deuren van cinema Yskelder zijn weer
geopend en jullie krijgen allemaal een
uitnodiging om te komen kijken. Er staan
enkele leuke films op het programma zoals
Belle en het beest, Spiderman, Paranormal
activity 4, en noem maar op. Jullie mogen
zelf ook enkele films meenemen als je dat
wilt. Vergeet ook geen SNACKSSSSSS
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Zaterdag 19 januari: ‘Voor jou een vraag, voor ons een
weet’ -vergadering (19u-21u30)
Ooh, dit is de laatste avondvergadering. Wat deze zal
inhouden is een nog een verrassing, maar geloof ons maar:
ze wordt, net zoals alle vergaderingen, GEWELDIG. Zijn jullie
al benieuwd? Kom het vanavond te weten!
Zondag 27 januari: Dagdiscovergadering (10-17u)
VOULEZ-VOUS, HA HA, HA HA, HA HA, jaja vandaag staat alles
in het teken van de dagdisco! Een goede karaoke en just
dance battle wordt dan ook niet geskipt. Hopelijk hebben
jullie enkele parels van kostuums liggen thuis want oh jawel
de beste kostuums worden beloond tijdens de dag. Haal jullie
swingbenen maar boven.

Zondag 3 februari: Geen vergadering
HUH geen vergadering? Ja sorry maar wij zijn jullie
BUITENLANDSKAMP aan het plannen!!!!!!!!!!! Dus hopelijk
vergeven jullie het ons dat er geen vergadering is vandaag.
XOXOXO
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Wist je dat:

-

De leiding opgeteld een leeftijd heeft van 84
jaar?
Er in totaal 2 jaar, 3 maanden en 18 dagen
tussen het jongste en oudste lid zit (maar tussen
wie?)
Marie terug is in de helft van deze treffer
(muahahaha, kleine herinnering voor zij die haar
al waren vergeten)
Er special guests meegaan op kamp
We met vliegtuig gaan op kamp

Xoxo de leiding

Robbe

Jeroen

Joren

Marie
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OUTRO

Dit was onze derde 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!
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SPONSORS
Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea

0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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