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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

3

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
Beste leden en ouders,
Het is weeral zover, tijd om onze ogen nog eens
te oefenen en de volgende treffer te lezen. Ben
jij benieuwd wat jou leiding in petto heeft,
blader dan snel door naar je groep!
Een kort overzichtje van gezamenlijke
activiteiten:
1 MEI: SCHERPENHEUVEL
Op 1 mei kan je weer meewandelen naar
Scherpenheuvel! Waag jij je aan de
10/20/30/40/60 km? Laat het ons dan weten!
De inschrijvingsbrief volgt nog.
5 MEI: GROENDAG, FOTODAG & KAMP
INFOAVOND
5 mei kunnen we alle helpende handen
gebruiken om onze lokalen en het park terug op
te smukken! In de namiddag zullen er ook foto’s
getrokken worden om dit scoutsjaar voor
eeuwig in het archief op te slagen. Later op de
dag (avond) wordt er meer informatie gegeven
over de kampen!
6

11 MEI: TWENTYFOOR INDOOR
En uiteraard het belangrijkste mogen we niet
vergeten! De 5de editie van TWENTYFOOR wordt
dit jaar georganiseerd en we pakken het een
beetje anders aan!
Dit jaar gaan we namelijk indoor en kunnen
jullie een heerlijk feestje verwachten in de grote
zaal van discotheek “ ’t Diamantje”. En kleine
kindjes niet getreurd ook dit jaar zal er een
kinderkermis georganiseerd worden achter het
zwembad!
Veel pret en plezier voor jong en oud! Nodig
gerust familie, vrienden en kennissen uit om er
een spektakel van te maken!
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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
Liefste kapoentjes, eindelijk is het zonnetje er terug! De
komende vergaderingen gaan we hier dus extra van
genieten en héél veel leuke spelletjes in het park
spelen! Wie weet kunnen we, op héééél zonnige dagen,
zelfs wat waterspelletjes spelen! Maar zelfs als het eens
een keertje minder zonnig zou zijn, wees gerust: we
hebben weer enorm veel in petto voor jullie.
Zondag 7 april: geen scouts
We zullen nog even moeten wachten met de eerste
vergadering van deze treffer. Jullie leiding is namelijk op
weekend om het hele kamp in elkaar te steken! We
hebben al ongelofelijk veel verrassingen, leuke
avonturen en lekkere menu’s in elkaar gestoken!
Zondag 14 april: geen scouts
Ook vandaag jammer genoeg nog geen scouts. Want het
is het midden van de paasvakantie! Als jullie op reis gaan,
willen wij daar binnenkort alles van weten! En als jullie al
ergens naar paaseitjes op zoek mogen gaan… hou er ook
een paar over voor ons hé! 😊

9

Zondag 21 april (14u-17u): “De paashaas zoekt hulp!”vergadering
Ohnee! Kapoentjes, wij hebben jullie hulp nodig! Onze
goede vriend, de paashaas, heeft de
komende dagen enorm veel werk om alle
flinke kindjes te belonen met lekkere
paaseieren. Maar hij is alle paaseitjes kwijt
gespeeld. Komen jullie ons helpen met de
zoektocht naar al die lekkere chocolade?
Zondag 28 april (14u-17u): “Reisje rond de wereld”vergadering
Beste avonturiers. Vandaag is het thema 'reis rond de
wereld'... De wereld is natuurlijk wel heel groot en het is
dus wel een beetje moeilijk om alles te zien op 3 uurtjes
tijd. Maar we gaan met de fantastische
kapoenengroep toch proberen om zoveel
mogelijk te doen. Benieuwd waar we
allemaal gaan passeren? Kom dan zeker
deze zondag!
Zondag 5 mei (14u-17u): “Op avontuur in ons eigen
park”-vergadering
Liefste kapoentjes, wij durven er om te wedden dat er
nog heel wat leuke plekjes in het park zijn die jullie nog
niet ontdekt hebben. Daarom hebben wij voor vandaag
een heel leuke activiteit in petto waarbij jullie alle
hoekjes van het park mogen gaan verkennen! Trek
vandaag ook zeker jullie perfect uniform aan want het is
tijd voor de groepsfoto’s!
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Zaterdag 11 mei: TWENTYFOOR

Eindelijk is het zo ver!
Het grootste feest van
het jaar! Vanmiddag
zijn jullie allemaal
uitgenodigd in het park
van Merksem om mee
plezier te komen maken
op de springkastelen, lekker te smullen van de
pannenkoeken en andere lekkernijen en te pronken met
jullie mooie geschminkte snoetjes! Vandaag kunnen jullie
ook de geurkaarsjes komen ophalen! Meer info volgt
nog.
Zondag 12 mei: Geen scouts
Jullie mogen vandaag een beetje uitrusten na zo een
leuke dag. De leiding…. Die zullen hun handen nog vol
hebben aan al dat opruimwerk! Tot volgende week!
Zondag 19 mei (14u-17u): “Mega Mindy & Mega Toby”vergadering
Beste
mega
vriendjes
en
vriendinnetjes Vandaag gaan we
zoeken naar het zwarte kristal en
gaan
we
ervoor zorgen
dat de dieven van mxm achter slot
en grendel zitten, want als er een
ding is waar wij niet tegenkunnen
dan zijn het wel dieven!
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Wist-je-datjes:
• Wij al weten wat het kampthema is en wie er allemaal
voor jullie gaat koken.
• Petro heel goed kan dansen
• Alle kapoenenleiding een broer heeft
• Maar alleen Kora ook nog eens een zus heeft
• Toto nu ook met de auto mag rijden
• We op kamp een echt kampvuur gaan maken
• Een hagedis zijn staart kan afwerpen en een nieuwe
staart laat groeien
• Clown vissen (zoals Nemo) van geslacht kunnen
veranderen

Toto

Nala

Petro

Gigi

Kora
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WELPEN
Hola pola liefste welpjes, het is gewoon kei hard terug een
treffer vol met scouts. Deze maand zit weer vol
scoutsvergaderingen en ook ons eigen mini festival:
Twentyfoor. Ik hoor het jullie al zeggen: “ wajaaaw weer dikke
scouts, ik heb er kei veeeeeel zin in!” Of misschien was dat
Jacala.

7 april: (10-17) Dikzakkendag
Vandaag gaan we ervoor zorgen dat
jullie van de dikste dikzakken naar de
fitste sporters veranderen. Zie dus maar
dat jullie in het begin van de dag er
lekker dik uitzien zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat jullie jullie vetjes
verliezen. We gaan heel de dag sporten en spelletjes spelen om
er voor te zorgen dat jullie helemaal uitgeput terug naar huis
kunnen!!
14 april: geen scouts
Doordat jullie allemaal super hard aan het genieten zijn van
jullie paasvakantie, en hopelijk het super goeie weer. Zal er
jammer genoeg deze zondag geen vergadering zijn, maar geen
nood! we sluiten jullie super vakantie volgende week graag af
met een mega toffe vergadering.
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21 april: ze smelten de paashaas vergadering (14-17)
Nadat jullie allemaal gezellig hebben gesmikkelt van de
paasbrunch is het tijd voor het serieuze nieuws. De paashaas is
ontvoerd!!! De leiding heeft onlangs een brief in de bus
gekregen waarop stond dat ze de paashaas gaan smelten. Enkel
de dapperste van de dapperste kunnen dit tegenhouden. Zijn
jullie die dapperen kids??? Kom deze zondag dan zeker en
bewijs het aan de ontvoerder.
28 april: alles andersom vergadering (10-17)
!!raad eilluj neiz eW .nellorg ne nepparg nerovetsrethca tem
lov gniredagrev esnetni nee tdrow teh tnaw ni sejtneeb eilluj
reems ne naa nerovetsrethca mrofinu eilluj tsavla raam eod
suD .rooh lew jiW ???ni niz re eilluj nebbeh woohooW
.gniredagrev mosredna sella teh si gaadnav ,sejplew eveil gaD
1 mei: Scherpenheuvel
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.
5 mei: groendag + fotodag + kampinfoavond + lentedrink (1017)
Zoals jullie kunnen zien is er vandaag
heel wat te doen. Het is weer tijd om
ons prachtige park eens helemaal
proper te maken. Maar niet getreurd
we gaan natuurlijk ook veel plezier
hiermee hebben!!! Ik zeg altijd, hoe
groener hoe cooler!!
14

Strijk ook zeker jullie uniform nog eens, smeer een pot
gel in jullie haar, maak de mooiste vlechtjes dat je maar
kan want het is tijd om eens met heel de groep op de
foto te gaan.
Het is dan ook tijd om het thema van ons kamp aan te
kondigen. Spanneeenndd!!!! Hierna zullen de mammie en de
pappie en jullie natuurlijk kunnen genieten van echt
lentedrinkje. Be there or be square

11 mei: twentyfoor indoor
Raad eens welke tijd van het
jaar het is… het is het weer tijd
voor
onze
jaarlijkse
Twentyfoor! Jullie mogen gerust eens een kijkje komen nemen,
want ook dit jaar wordt er een mega super-duper leuke
kinderanimatie voorzien om jullie helemaal op te kunnen
uitleven! Terwijl de ouders van een drankje en een knabbeltje
kunnen genieten natuurlijk.
Zeker komen dussss!
12 mei: geen scouts
Drommels, drommels, drommels
vandaag geen scouts. Het spijt ons
enorm maar vandaag zal het helaas
geen scouts zijn. Om jullie toch een
beetje op te vrolijken is er hier een
foto van Gordon Ramsey die een
mislukt gerecht ziet.
15

19 mei: Lakinis is jarig vergadering (14-17)
't Is feest in New York en in St. Tropez. Barcelona en LA.
Acapulco, Santa Fé.Iedereen doet mee,'t Is feest in New York
en in Tokio.Kaapstad en in México. Rio de Janeiro Overal op
aarde is het feest, want vannacht is Lakinis 19 geworden. En dit
wil ik natuurlijk met mijn allerliefste welpjes kunnen vieren!
Dus allemaal komen om er mee een knalfeest van te maken!
Weetjes
● Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
● Wist je dat een worm 10 harten heeft?
● Wist je dat vrouwen meer met hun ogen knipperen dan
mannen?
●

Wist je dat paarden niet kunnen overgeven?
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JONGGIVERS
‘WAAAAAAAAAAAAAT?!?! ZITTEN WE AL AAN DE
VOORLAATSTE
TREFFER
VAN
HET
JAAR?!?’
Jaahaaa, wij kunnen het ook bijna niet geloven! Maar geen
getreuzel en geen gemaar, want reuzeleuke vergaderingen
en spelletjes staan de komende zondagen weer voor jullie
klaar. De leiding gaat er weer voor de volle 100% voor gaan
en op paaskamp amuseren we ons van hier tot aan de maan.
Bloed, zweet en tranen zijn gestoken in dit gedicht, maar nu
is het einde ervan toch in zicht.
De heilige legende:
K=K: Kunnen is Komen!
BH:
Boterhammen meenemen.
F:
Fiets zeker niet vergeten!
VK:
Verkleedkleren meenemen/aandoen.
Zondag 7 april: Geen vergadering - Opbouw Paaskamp
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. :( Dit omdat
wij, jullie top leiding, de tenten voor Paaskamp zijn aan het
opbouwen. Dus niet getreurd want morgen verwachten wij
jullie allemaal om 10u op het pleintje voor Groenendaal. Dit
zodat we te samen kunnen vertrekken naar het ooooo zo lang
verwachtte Paaskamp. Slaap dus nog een laatste keer goed uit
in jullie heerlijk warme bedje! Tot dan.
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Woensdag 8 april t.e.m. zondag 12 april: Paaskamp
EIN-DE-LIJK! Het langverwachte Paaskamp waar we al een
heel jaar met grote ogen naar hebben uitgekeken! Jullie
sjorskills, kampvuurskills en andere survivalvaardigheden
zullen op de proef worden gesteld! Maar geen paniek, naast
het optrekken van wonderbaarlijke houten constructies en
tenten gaan we ons ongetwijfeld rot amuseren met de vele
spelletjes en andere activiteiten die jullie megacoole
jonggiverleiding heeft voorbereid! Het zal weer een kamp
worden waarover nog eeuwenlang zal gepraat worden onvergetelijk dus!
K=K
Zondag 14 april 2019: Geen vergadering - Sabbat-vergadering
LEIDING, HOE ZALIG WAS HET PAASKAMP???!!! KUNNEN WE
ECHT NIET TERUG??!!! Ja, we kunnen het al voorspellen:
iedereen zit thuis, moe maar voldaan, met het postpaaskamp-syndroom. Dus laten we deze zondag een sabbat
houden om even uit te rusten en te bekomen van dit superlit,
keihard paaskamp en dan zien we jullie over een weekje terug
met een leuke vergadering!!!! Tot dan!
Zondag 21 april 2019: Brecht de Roze Paashaas-vergadering
(14u-17u)
DIIIIIINGDOOOONGDINGGGDOONGGDIIINNGGGGDONGGGG
G* Wat een feest! De paasklokken zijn deze zondag geweest!
Op de dag dat Heilige Meneer Jezus eeuwen geleden uit zijn
dood is opgestaan, laten we jullie in de voormiddag genieten
van een grootschalig paasontbijt met de gehele familie en
vrienden, lekker gezellig thuis. In de namiddag zal er voor jullie
een prachtige Paas-scoutsvergadering klaarstaan. En jaaaa, je
hebt het goed geraden: voor deze gelegenheid zal Takleider
Brecht een roos konijnenpak aantrekken en zich al springend
de hele vergadering door Groenendaal voortbewegen. Zeker
komen want dit wil je niet missen! K = K, BH, VK
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Zondag 28 april 2019: Cluedo-vergadering (10u-17u)
Een bloedige moord heeft vanmorgen plaatsgevonden. Wie
was de dader? Met welk wapen heeft de dader zijn moord
volbracht? Waar heeft hij deze moord begaan? Met welke
reden? Deze vragen zullen centraal staan en moeten opgelost
zijn op het einde van deze lugubere vergadering! Zet jullie
speurneuzen op, spits
jullie oortjes en gebruik
jullie arendsogen want de
antwoorden zitten vaak in
de kleine (maar o zo
belangrijke) details. Wie
mag zich een echte
Sherlock noemen en zal
gerechtigheid voor het
slachtoffer brengen?
K = K, BH, VK
Woensdag 1 mei 2019: Scherpenheuvel
1, 2, 3, 4, 5, 6, ZEVEN! ZO GAAT HET GOED! ZO GAAT HET
BETER
EN
NOG
EEN
KILOMETER!
Op de planning van vandaag:
1. Flink uit uw bedje geraken
2. Een stevig ontbijt bestaande uit spek, eieren en een
groot glas melk
3. Scoutsuniform en stevige stapschoenen aantrekken
4. De beentjes goed insmeren
5. Vertrekken naar Scherpenheuvel!
Een brief met meer informatie over de jaarlijkse gewoonte om
met alle scoutsen van Merksem naar Scherpenheuvel te
wandelen volgt nog!
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Zondag 5 mei 2019: Groendag + Fotodag + Kampinfoavond
Groendag, fotodag, kampinfoavond … Er staat vandaag heel
wat op het programma! We zetten vandaag het milieu en het
groene park van Groenendaal eens goed in de kijker. Met zijn
allen gaan we de handen in één slaan om het park er nog
groener dan groen te laten uitzien. Verder zal er die dag een
groepsfoto met de gehele scouts worden genomen. Ga dus op
voorhand nog even naar de kapper, ga vroeg slapen voor de
wallen en kom zeker in volledig uniform! Zo zien jullie er
allemaal stralend uit. Wat er ook
nog op het programma staat is de
kampinfoavond. Op deze avond
krijgen jullie allemaal te horen
over het kamp. Waar, welke
fouriers, kampthema, kosten voor
de mama en de papa, … ZEKER een
moment dat je niet mag missen!
K=K, BH
Zaterdag 11 mei: Twentyfoor Indoor
Vandaag is het weer zover: Twentyfoor! Dit jaar in een ander
jasje, maar wel even leuk. Ook al heet het dit jaar Twentyfoor
Indoor, overdag zijn er ook deze keer leuke dingen voorzien
voor overdag. Hou zeker de facebook van Scouts 24 Sint Frans
goed in het oog, want daar verschijnt meer info. Hopelijk zien
we iedereen daar!
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Zondag 19 mei 2019: Dikzakken-vergadering (10u-17u)
Vandaag gaan we eens lekker de dikzak uithangen dus neem
zeker krantenpapier/kussens en een overall ,of iets dergelijks
mee om vol te proppen met kussens en krantenpapier, dan
kunnen we er met al onze kilo’s
invliegen. Onder het motto” liever
te dik in de kist dan weer een
feestje gemist” zullen we er
vandaag een echt feest van maken.
Dus begin al maar te sparen voor
die dubbele kin en eet enkel nog
fastfood. Daar word je snel (dik)
van hehe FASTfood ( beetje kennis
van het Engels is vereist).
Zie
jullie
dan
kamerolifanten!!

stelletje

K = K, BH, VK
Wist je datjes:
-

Wist je dat Chil een broer heeft die heel hard op hem
lijkt?
Wist je dat Twentyfoor weeral zalig gaat worden?
Wist je dat het grootste schip ter wereld te groot was
om te kunnen varen?
Wist je dat Colletje heel slecht nieuws heeft voor
jullie?
Wist je dat alle patrouille lintjes klaar zijn maar dat
jullie te weinig komen dus Colletje ze niet aan
iedereen kan afgeven?
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GIVERS
“Whut is dit al den 5de treffer? Hebben wij al 4 treffers
plezier achter de rug?” Ja hoor tijd vliegt als je plezier
hebt!! Maar niet getreurd, hier is al weer een nieuw
boekje van plezier met weer talloze leuke
vergaderingen voor zondagen lang en kort, groot en
klein!!
Zondag 7, 14 & 21 april: geen vergadering
Tijdens de paasvakantie zullen er geen
vergaderingen zijn zo kunnen jullie thuis
of ergens anders rustig genieten van
jullie vakantie. En de laatste zondag
lekker paaseitjes gaan zoeken in den tuin
van de bomma.
We'll see you soon!!
Zondag 28 april: Pokémonvergadering
In wie van ons schuilde de beste trainer, wie zal de beste
Pokémon vangen en wie zal meester worden van een
onverslaanbare gim? Wij proberen onze goede vriend
Ache nog even te contacteren voor tips en tricks en
bereiden ons voor op een
hinderlaag van team Rocket!!
Zijn jullie er klaar voor? Let's go!!!
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Woensdag 1 mei: Scherpenheuvel
Kom gezellig samen met ons afzien tijdens de 30/40/60
km naar Scherpenheuvel, de inschrijvingsbrief volgt later
nog maar denk al eens na wat je wil stappen zodat wij
ons ook kunnen voorbereiden hahaha niet echt de
grootste stapper als leiding ;) maar natuurlijk wel bereid
met jullie samen af te zien!! Want samen is alles leuker!!!
Zondag 5 mei: Dag van de natuur (10-17u)
Vandaag gaan we vrienden worden met Anuna de
Wever… oke nee mopjeeeeee!! Maar vandaag gaan we
ons wel even verenigen met moeder natuur, bomen
knuffelen hoort hier niet bij natuurlijk zo extreem gaan
we niet. Je mag ook nog steeds met schoenen naar de
scouts komen in plaats van blootsvoets of met sandalen
maar een bloemenkrans of
ketting zijn natuurlijk wel
toegelaten ookal gaan die
bloemetjes dan wel dood…
Be prepared voor een
betere wereld!!
Zondag 5 mei: kampinfoavond (18 uur)
Vanavond leggen wij heel het kamp uit aan jullie ouders.
Niet dat jullie er niet bij mogen zijn maar jullie gaan het
al mogen ervaren :) Dit zal plaatsvinden in het park van
Groenendaal. Hopelijk is het een beetje goed weer want
dit zal waarschijnlijk buiten plaats vinden.
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Zaterdag 11 mei: Twentyfoor Indoor
Vandaag is het feest voor de 24, al het 5de jaar op rij
organiseren wij met veel enthousiasme Twentyfoor!! Al
pakken we het dit jaar een beetje anders aan! In de dag
voorzien we leuke kinderanimatie op het grasplein
achter het zwembad maar ’s avonds schakelen we over
naar Twentyfoor Indoor! Ja je leest het goed Indoor! In
de grote zaal van Den DIA gaan wij dit jaar onze beentjes
los zwieren. Tot dan!

Zondag 12 mei: Harry Potter vergadering (10-17u)
Vandaag nemen we jullie mee naar de betoverende
wereld van onze favoriete tovenaar (nee niet Merlijn).
Gaan we opzoek naar de relieken van de dood? Of spelen
we heel de dag door zwerkbal? Of gaan we ten strijde
met enkele lelijke en domme dooddoeners? Niemand
kan het voorspellen, elke dag elk uur elke minuut is
onvoorstelbaar wanneer magie de baas is. Kom dus zeker
af met uw bokes en een 4 uurtje en niet te vergeten uw
toverstaf!!!
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Zondag 19 mei: CARWASH!!!
Vandaag vullen we onze zakken door onze handen er uit
te halen! Nodig al uw familie vrienden kennissen
leerkrachten en zo voort uit om hun auto onder handen
te laten nemen en helemaal te
laten op blinken. Zo hebben zij
een mooi gekuiste auto en
hebben wij weer een centje extra
voor ons geweldige kamp!
Hopelijk is het weer ons wat
gunstig en kunnen we er aan
spetterende dag van maken!! :)))
Wist je dat:
-

Engelsen op 76% van hun facebookfoto’s dronken
zijn
Het onmogelijk is om te neuriën als je je adem
inhoud
Dat plassen in de douche je jaarlijks zo’n 4.400
liter water kan besparen

Joren Robbe Marie

Jeroen
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OUTRO
Zo! Dit waren weer alle activiteiten en
vergaderingen voor deze treffer! Wij kijken
alvast uit naar Scherpenheuvel en Twentyfoor,
hopelijk jullie ook. Veel plezier deze maanden
en tot de volgende treffer!

XOXO trefferploeg
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Welke paaszin staat hier?
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SPONSORS
Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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