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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
Oe

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

Kapellen
Merksem
s’ Gravenwezel
Antwerpen
Merksem

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
Ruth de Lang

Bredabaan 218
Prinshoeveweg 166
Klaverbloemstraat 44
Catershoflaan 27
Q. Matsysstraat 8

Merksem
Ekeren
Merksem
Merksem
Schoten

0483/47.38.79
0471/29.48.22
0497/65.34.70
0479/13.11.61
0496/216109

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
Welkom in de nieuwe treffer! Na de vorige
treffer die vol met feesten stond, kan deze
natuurlijk niet onderdoen. Deze maand staan er
dus weer heel wat leuke activiteiten voor de
deur! Voor de echte speurneuzen onder ons is
er de schattentocht! Een hele leuke activiteit
met een fijne verrassing op het einde... wat had
je gedacht. In maart is het ook onze jaarlijkse
familiedag. Zeker komen is dus de boodschap!
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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
10 februari: Legervergadering (14u-17u)
LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, LINKS,
RECHTS, HALT!
Wij hebben een telefoontje gekregen van
een goede vriend van ons die in het leger zit.
Hij houdt ons namelijk al enkele weken goed
in de gaten en hij zei dat wij met de
kapoenen misschien toch wel potentieel
hebben om het leger te versterken. Nu moet
hij daar natuurlijk wel zeker van zijn dus
vandaag zal een grote test worden. Ideaal
om te laten zien wat wij allemaal kunnen! Camouflagekleren zijn
natuurlijk ook zeer welkom maar zeker niet verplicht. Tot dan
soldaten! Vergeet geen drinken en vieruurtje om op krachten te
blijven.
17 februari: Geen vergadering
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering. “Maar leiding
waarom? ☹” Wel kapoentjes, gisterenavond was het
schattentocht voor de mama’s en papa’s en daar moet de leiding
toch wel even van uitrusten. Maar niet getreurd, volgende week
dubbel zoveel pret!!! Beloofd
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22-24 februari: WEEKEND
Allerliefste kapoentjes, we hebben in het tekstje van vorige week
dubbel zoveel pret beloofd. Nu als wij iets beloven dan doen wij dat
ook. Dus… WIJ GAAN NOG EENS OP WEEKEND JIPPIE. Deze keer niet
één nacht, maar TWEE. Za-lig! Meer info vinden jullie op de brief.
Wij hebben er al mega veel zin in!
3 maart: Johnny & Marina vergadering (14u-17u)
Yowww kapoenen. Vandaag is het Johnny en Marina
vergadering, wat eigenlijk wil zeggen dat we onze
innerlijke marginale kant eens kunnen laten zien.
Van stampmuziek tot de lelijkste kleding, het komt
allemaal aan de beurt vandaag. Je mag je helemaal
laten gaan met het verkleden vandaag want de
leiding zal dat ook zeker doen 😉😉 tot dan gabbers!
(Vergeet jullie drankje en vieruurtje niet)

10 maart: Andersomvergadering (14u-17u)
Om de vergadering een beetje in te leiden
zouden we heel dit tekstje andersom
kunnen schrijven maar dat zou nogal
verwarrend zijn. We zullen die verwarring
maar houden voor de vergadering zelf want
vandaag doen we ALLES andersom. Altijd al
je kleren andersom willen dragen? Vandaag
is de dag! Vieruurtje aan het begin van de
vergadering? Wie weet… Als je wil zien hoe zo’n dag verloopt, zeker
komen! Vergeet geen vieruurtje en een drankje! 😊😊
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17 maart: Familiedag (10u-17u)
Jippie het is weer tijd voor de familiedag. Eigenlijk een gewone hele
scoutsdag maar dan met je mama, papa, broer, zus, neef, nicht,
oma, opa,… of iedereen van je familie die eens een dagje mee wil
komen doen met de superleuke spelletjes. Zoals altijd komt er nog
een brief met meer info! We hopen dat jullie met heel veel
aanwezig zullen zijn 😊😊
24 maart: Kapoenendag (10u-17u)
Wauw leiding, twee vergaderingen van 10u-17u achter elkaar? Ja ja
maar wel twee superleuke vergaderingen. Vandaag is het
kapoenendag en dat is toch wel heel speciaal. Vandaag spelen we
met ALLE kapoenen van allemaal scoutsen samen. Dus als je
vriendjes of vriendinnetjes hebt in een andere scouts kan je daar
ook eens mee spelen. Of je kan gewoon superveel nieuwe vrienden
maken. Jeej! Meer informatie volgt nog
31 maart: Sportvergadering (14u-17u)
Vandaag verwachten we jullie
allemaal in topvorm. Kan je mega
goed voetballen? Vandaag is de
kans om dat eens te laten zien.
Kan je totaal niet voetballen?
Geen énkel probleem want we
zullen nog veeeel andere sporten
doen. Je mag zeker ook zelf
voorstellen meebrengen want er zijn misschien zelfs sporten die de
leiding zelf nog niet kent. Of misschien vinden we zelf wel een
nieuwe sport uit? Neem zeker genoeg drinken mee en een
vieruurtje voor genoeg energie!
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NALA

TOTTO

GIGI

PETRO

KORA
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WELPEN
Hallo beste welpjes er is weer een nieuwe treffer voor jullie wat
natuurlijk ook betekent dat er weer 2 maanden vol leuke
vergaderingen gepland zijn. Er staan heel veel leuke dingen op het
schema waaronder het weekend!!!! Wij hopen dat jullie er
evenveel zin in hebben als ons!
Groetjes jullie allerliefste leiding xxx
zondag 10 februari (10u-17u) Valentijn
vergadering
Om jullie al in de sfeer van Valentijn te
brengen staat deze zondag de kracht van
de liefde centraal. Zijn er welpjes onder
ons wie zijn hartje sneller slaat als hij een
andere welp ziet of juist iemand van
buiten de scouts, hopelijk komen we dit
en al jullie liefdesgeheimen vandaag te
weten.
zaterdag 16 februari Schattentocht
Lieve mammies en pappies van onze top welpjes, dit is er eentje
voor jullie. Ook dit jaar organiseert de 24 een schattentocht met
leuke spelletjes en al dan niet nog leukere drankjes. Dus schrijf je
alvast in en we hopen jullie daar te zien!
De mail/ brief om in te schrijven volgt nog en er is ook een
evenement op Facebook.
Greetz de Welpenleiding.
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zondag 17 februari Schattentocht-vergadering (14u-17u)
Hallo hallo Halloooo! Vandaag hebben jullie eens lekker kunnen
uitslapen, dus vliegen we er deze namiddag eens goed in! De
leiding heeft er in ieder geval wel zin in hoor. Gisteren was het de
grote schattentocht van de 24, maar het avontuur is nog niet
afgelopen hoor! Vandaag ligt er ergens een schat in ons park
verstopt. Maar niemand weet waar, zelf de leiding niet. Zonder de
hulp van onze stoere welpen gaat het niet lukken. Help jij ons om
hem te vinden?
zondag 24 februari geen scouts planweekend
Met pijn in ons hart moeten we meedelen dat het deze zondag
helaas geen scouts is.De leiding is namelijk het super duper ultra
super cool kamp aan het voorbereiden. Treur niet te lang want
volgende week is het wel scouts. Joepie!!!
vrijdag 1 maart - zondag 3 maart weekend
Joepie we gaan op weekend! Hopelijk hebben jullie je zak al
gemaakt want dit weekend wordt super cool. Ik hoor jullie al
zeggen wat is het thema? Nou dit is een verrassing, hopelijk gaan
jullie allemaal mee.
zondag 10 maart leiding, ik geraak niet
uit bed! vergadering (10u-17u)
Iedereen kent het wel. Ergens te laat
aankomen omdat je je overslapen hebt
en niet genoeg tijd had om zich om te
kleden. Vandaag geven we jullie de kans
om die paar belangrijke minuten langer
te slapen. Jullie mogen allemaal in jullie pyjama's, onesie,
nachtjapon, … naar de scouts komen.
Jullie leiding zal die extra paar minuten alvast kunnen
gebruiken!!!
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zondag 17 maart familiedag
Vandaag is het familiedag wat dus niets anders betekent dan :
‘neem heel je familie mee naar de scouts’ dag. Wij zouden graag
weten hoe goed jullie familie mee kunnen spelen op de scouts.
We zullen eens laten zien hoe leuk wij het hebben op de scouts!
Neem dus zoveeeel mogelijk familieleden mee (broers, zussen,
mama’s, papa’s, nichten, neven,..) zodat we met dubbel zoveel
zijn dus dubbel zoveel plezier kunnen maken.
zondag 24 maart Wie is het vergadering? (10u-17u)
De goudvoorraad van de Welpenleiding is gestolen!!! Maar wie oh
wie heeft die gestolen? Is het een hij of zij? Heeft hij/zij een
groene broek aan? Echte levensvragen worden nu al gesteld. Dus
kom zeker naar de vergadering, dan vinden we die stoute rakker
en halen we onze goudvoorraad terug.
zondag 31 maart geen scouts
ja, je leest het goed. we sluiten de maand maart af met een
zondag zonder plezier op de scouts. Maar geen nood volgende
maand zijn we er weer met super veel toffe zondagen.
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wist je dat…
- mensen met rood haar minder pijn voelen?
- meer dan 50% van de wereldbevolking nog nooit heeft
getelefoneerd?
- verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?
- vlinders met hun poten proeven?
- scouts geweldig is?
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JONGGIVERS
Vrienden en vriendinnen, nu die rottige examens eindelijk
afgelopen zijn, is het tijd om er weer duchtig tegenaan te vliegen!
En het beloven spannende weken te worden: Schattentocht voor
de mama’s en papa’s (trek maar eens aan hun oren als ze zich nog
niet ingeschreven hebben), duodagen voor de derdejaars, een
leidingswissel, er komt nog eens een jin op bezoek… Zijn jullie er
klaar voor? Wij wel!
De heilige legende:
K=K: Kunnen is Komen!
BH:
Boterhammen meenemen.
F:
Fiets zeker niet vergeten!
VK:
Verkleedkleren meenemen/aandoen.
Zondag 10 februari (10.00u – 17.00u): ‘Hoe zit dat nu eigenlijk met
de geschiedenis van de 24?’-vergadering
Hey beste kids, vandaag zal het allemaal
draaien rond de geschiedenis van de 24,
vandaag leren we jullie over wat scouting
was en wat scouts voorttrekt. We gaan
terug tot de tijd van de dinosaurussen en
Adam en Eva.
Wees allen hier en studeer jullie cursus geschiedenis al maar
helemaal van voor naar achter en van achter naar voor.
K=K, BH
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Zondag 17 februari: Geen vergadering
Jammer genoeg geen vergadering deze zondag… Jullie mama’s en
papa’s zijn nog doodmoe van het schatten zoeken gisterenavond,
dus verwen ze maar lekker met een ontbijt op bed. Misschien ook
wat versgeperst fruitsap en een spiegelei? 😉😉
Vrijdag 22 februari – zondag 24 februari: Duodagen
HOHOHO, het is weer zover! Aangezien onze derdejaars al grote
jongens zijn, mogen ze samen met alle andere derdejaars van ons
district op duodagen. Dat belooft een superweekend te worden!
Zoals jullie al weten is het thema ‘Grease’. Dus neem die meest
groovy kleding maar uit de kast en maak je klaar om te swingen als
een gek!
K=K
Voor de anderen: niet getreurd! Een deel van de leiding blijft in
Merksem om een normale vergadering van 10.00u tot 17.00u te
verzorgen!
K=K, BH
Zondag 3 maart (10.00u – 17.00u): ‘Star Wars’-vergadering
Beste padawans, there has been an awakening. Vandaag zullen wij,
jullie master jedi’s, jullie alle kunsten en krachten leren, we leren
jullie hoe je de dark-side verslaat en het universum kan veiligstellen.
Neem allen jullie light
sabers mee en kom
verkleed, of je grootste
nachtmerrie zal je
opwachten!
K=K, BH, VK
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Zondag 10 maart: Geen vergadering
Maar allee leiding… Wij willen zó graag komen hè… Ja jongens,
sorry dat we jullie moeten teleurstellen, maar de leiding gaat dit
weekend gewoon KEIHARD plannen voor het groot kamp. Ook gaan
we het kampterrein al eens bezoeken. Spannend! We zien jullie
volgende week voor de familiezondag!

17 maart (10.00u – 17.00u): familiezondag
Deze zondag pakken we het een beetje anders aan… De mama’s,
papa’s, broers en zussen zijn nu allemaal welkom en we houden
megavergadering! Schrijf je zeker in, want het belooft en heel
gezellige bedoeling te worden! (Brief volgt)

Zondag 24 maart (10.00u – 17.00u):
‘Roulette’-vergadering
Vandaag draait alles om draaiende
voorwerpen, we komen allemaal met een
voorwerp op wieltjes (fiets mag, maar
originele dingen worden aangemoedigd!)
en we genieten van deze draaiende dag.
NEEM EEN VOORWERP MET WIELTJES MEE
(skateboard,step,skates,...)
Deze dag wordt voorbereid afgaande op dat iedereen iets
meeneemt op wieltjes, neem dus allen iets mee anders kan je niet
meespelen!
K=K, BH, VK, F
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Zondag 31 maart: Geen vergadering
Wablieft leiding?! Geen vergadering?? WEERAL??! Ja, we weten
het… We hadden zelf nochtans ook veel zin in nog eens een gewone
vergadering. Maar maak jullie geen zorgen! Volgende week is het
gewoon paaskamp, en dan halen we dat alles vijfdubbeldik in! Tot
dan!
Wist je dat …
-

Jupiter met een snelheid van 45 000 kilometer per uur
ronddraait?
Brecht 2 weken klaar was met zijn examens voor de rest
van de leiding klaar was?
Lars helemaal geen examens in januari had, maar in
december?
Emma al 15 jaar de populairste voornaam in België is?
Twee maal drie vier is?
Wiedewiedewiet en twee negen is?

Lars

Chil

Torian

Hathi

Brecht

Raksha

Collet
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GIVERS
TREFFER VIER STAAT VOOR DE DEUR!!!! We hebben weeral
leuke dingetjes gepland zoals een giverweekend, een
giverfeestje, een schattentocht, een spaghetti-avond en nog
zo veel meer!!! Lees verder om te weten watttt!
Vrijdag 8 februari: Boîten op Latten
Jaja, ons eerste giverfeestje is
een een feit. Lekker dansen in
onze skipakken en feesten tot in
de vroege uurtjes. Uiteraard
verwachten we van jullie een
glimlach en een goedhumeur
want er zal ook een beetje gewerkt moeten worden!
Zondag 10 februari: Game of Thrones vergadering (10-17u)
Om onzen Olivier toch een plezier te doen omdat zijn
geliefde kampthema niet is gekozen, houden we vandaag een
Game of Thrones vergadering. Wil jij één van de zeven
koninkrijken veroveren en beheersen? Kom dan zeker naar
de vergadering! Verkleed komen verdient extra punten!
Zaterdag 16 februari: Schattentocht (20u – 3u)
Scouts 24 Sint-Frans presenteert u met trots de 2de editie van
onze schattentocht. Tijdens deze tocht zal u kunnen genieten
van verschillende raadsels, opdrachtjes,… En wie weet vindt
u en uw team op het einde van deze tocht de grote schat.
Maar opgepast enkel de beste speurder zullen deze schat
vinden. Moge de beste speurders winnen!!!
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22/23/24 februari: Giverweekend
YES YES YES, eindelijk nog eens op weekend. En nee, we gaan
niet alleen. Samen met heel het district MXM zullen we onze
krachten bundelen en er top editie van maken! Een mail met
alle informatie zal nog volgen!!!!
3 maart: Thomas de trein vergadering (10-17u)
Thomas de Trein is een vrolijke
locomotief die samen met zijn
bevriende locomotieven avonturen
beleefd op het denkbeeldige eiland
Sodor. Voor de echte Thomas de Trein
liefhebbers hebben wij vandaag een
heus avontuur gepland (en wie weet
komt er wel een echte trein van pas).
9 maart: Spaghetti-avond
Ola Ola Ola, Casa di Spaghiver opent zijn deuren weer voor
een gezellige avond spaghetti eten en een lekker wijntje of
frisdrankje erbij! Nodig zeker nog vrienden/familie uit en just
be there or be square! Ooh ja en achter af is er nog een klein
feestje gepland!
Binnenkort komt de mail!
17 maart: Familiedag
Hola pola, zie ik dat nu goed? Familiedag?!?! Ja hoor neem
vandaag al je familie mee naar de geheime locatie om je 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.
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24 maart: links is rechts en rechts is links vergadering (1017u)
Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, vandaag gaan we
op pad aan de hand van een kaart. Maar bij elke weg die je
zou moeten inslaan kan je best twee keer nadenken. Is links
vandaag wel links en is rechts vandaag wel rechts is de vraag.
Ben je benieuwd waar we zullen uitkomen. Gewoon komen is
de boodschap
31 maart: Geen vergadering
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.
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Wist je dat:
-

... minstens de helft van de wereldbevolking
tweetalig is?
... er in Londen meer dan driehonderd talen
gesproken worden?
... in Luxemburg de meeste polyglotten wonen?
... meertalige kinderen beter kunnen multitasken?
... meertaligen pas op latere leeftijd alzheimer- en
dementiesymptomen krijgen?
... je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert?

LEIDING OUT

Marie

Jeroen

Joren

Robbe
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OUTRO
Zo! Dit waren weer alle activiteiten en
vergaderingen voor deze treffer! Vergeet zeker
niet in te schrijven voor de schattentocht. Dit
wil je zeker niet missen. Veel plezier deze
maanden en tot de volgende treffer!
XOXO trefferploeg
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SPONSORS
Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea

0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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