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ADRESSENLIJST
Kapoenen

Kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nala
Gigi
Toto
Petro

Nikki Collet
Manon Van Gaever
Maxime Schnaphauf
Jef Van Trier

Kora

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

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

Merksem

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 Schnaphauf
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
Beste leden en ouders,
Spijtig genoeg is dit de laatste treffer van het
jaar! WAT IS HET WEER OH ZO SNEL VOORUIT
GEGAAN!!!
Maar niet getreurd het hoogtepunt van het jaar
voor zowel leden als leiding komt er nog aan: DE
KAMPEN!
-

30/06-06/07: Kapoenenkamp
06/07-16/07: Welpenkamp
01/07-15/07: Jonggiverkamp
04/07-18/07: Giverkamp

Hopelijk hebben jullie er even veel zin als jullie
leiding want zij zitten al (onrustig) te wachten
op het puntje van hun stoelen om te
vertrekken!
Maar eerst nog enkele leuke
avondvergaderingen voor we het einde van het
jaar inzingen. Ga snel een kijkje nemen bij je
groep om te zien wat jullie nog gaan doen!
Tot de volgende!
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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/

7

KAPOENEN
Snif snif, dit is de laatste treffer van het jaar. Sommigen
van jullie zullen, wanneer ze de volgende treffer lezen,
al welp zijn. Maar niet getreurd. We hebben nog veel
leuke activiteiten op de planning staan en natuurlijk ook
ons superduperleuk kamp! Lees snel verder om te
ontdekken waarmee we ons nog allemaal gaan
amuseren!
Zaterdag 25 mei (18u30-20u30): ‘Alles op wieltjes’vergadering
Vroom vrooooom. Vanavond mogen jullie
je komen uitleven op je favoriete
wieltjesmachien. Fiets, step, skateboard,
rolschaatsen,... Vandaag mag alles zolang
het maar wieltjes heeft. We zullen alle
spelletjes zodanig omvormen dat we het
allemaal op onze wieltjes kunnen doen. Ben je benieuwd
hoe dat in zen werk gaat? Zeker komen! Vergeet geen
drinken en bescherming voor je armen en benen!
Zaterdag 1 juni (18u30-20u30): ‘Gezelschapspelletjes’vergadering
Vanavond doen we het een beetje rustig aan. Nu ja, hoe
rustig hangt er natuurlijk van af welke
gezelschapsspelletjes jullie meenemen. Het is de ideale
kans om je favoriete spel te spelen met je beste
vrienden en je tofste leiding vergeet dus zeker
geen spel want hoe meer spelletjes hoe leuker het
zal zijn! Vergeet ook zeker je drinkbus niet.
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Zaterdag 8 juni (18u30-20u30): ‘pleinspelen’vergadering
Tegenwoordig hebben we ontzettend veel speelgoed om
ons een hele dag mee te amuseren. Maar jullie oma’s en
opa’s en misschien ook wel jullie mama’s en papa’s
hadden veel minder speelgoed toen ze klein waren. Hoe
konden ze zich dan amuseren? Wel dat zullen we jullie
vanavond tonen. Met enkel een bal en misschien nog een
paar andere kleine voorwerpen, hebben we een hele
reeks leuke activiteiten en uitdagingen voor jullie
klaarstaan. Tot vanavond!
Vergeet zeker je drinkbus niet.
Zaterdag 15 juni (18u30-20u30): ‘The king of Kubbs’vergadering
Oei oei, een engelse titel als vergadering. Weten jullie
wat er staat? Er staat ‘de koning van de Kubbs’. En nu is
nog de vraag: ‘wat is “de kubbs”’? Misschien dat je het al
weet, misschien ook nog niet. Maar waar je wel al zeker
van kan zijn, is dat er vanavond een heus, spectaculair
toernooi zal plaatsvinden. Spanneeeend! Vergeet geen
drinkbus.
Zaterdag 22 juni (18u30-20u30): Filmvergadering
Licht uit ... camera loopt ... en actieeeee. Ja vandaag
verdiepen we onszelf weer in de filmkunst. We
gaan eens gezellig met z’n allen een film zien.
Neem dus allemaal je favoriete film maar mee
zodat we kunnen kiezen. Spanneeeenddd! Ps.
Een klein snackje en drankje zijn ook toegestaan maar
neem zeker niets te groot mee.
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Zondag 30 juni tot zaterdag 6 juli: TOP SECRET
Sorry kapoenen, maar wat er deze week
allemaal gaat gebeuren… daar kunnen wij
jullie jammer genoeg niets over zeggen. Het is
namelijk allemaal supergeheim. De enige
manier om erachter te komen wat er op de
planning staat, is door op zondag 30 juni naar
de geheime locatie te komen… SPANNEND!!!!
Wist je datjes:
• ongeveer 15 miljoen mensen vandaag hun
verjaardag vieren.
• een slak 3 jaar kan slapen?
• België zo’n 220.000 ton chocolade per jaar
produceert?
• olifanten de enige zoogdieren zijn die niet kunnen
springen?
• dit de aller laatste treffer is van dit scoutsjaar? 
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WELPEN
Dag liefste Welpjes,
Dit is de laatste treffer van het jaar. :(((( ooooohhh
Maar niet getreurd dit wordt weer een treffer vol plezier
en leuke activiteiten. Helaas is de tijd voor examens ook
weer aangebroken! (RIP de studenten). Daarom speciaal
een treffer vol met leuke avondactiviteiten.
Hopelijk zien we jullie talrijk verschijnen!!!
zaterdag 25 mei Het grote welpen kubb
tornooi!!(18u30-20u30)
Zoals jullie waarschijnlijk kunnen afleiden van de titel
gaan we vanavond een groot tornooi met kubb
doen. Ik hoor jullie al vragen: ‘leeeeiiiding wat
is dat?!’. Awel simpel gezegd is dat met
stokken naar blokken gooien. Klinkt dat als
muziek in de oren? zeker komen!
Wil je gewoon het tornooi winnen en met de
eer gaan lopen? Ook gewoon komen!!!
zaterdag 1 juni filmavond(18u30-20u30)
Hallo hallo hallooooo! Na zo’n zware week op school
hebben we wel eens wat rust nodig, toch? Daarom gaan
we vanavond lekker chillen in de zetels en gaan we is een
filmke zien samen! Doe dus maar jullie meest
comfortabele jogging/ pyjama aan. Zeker komen dus,
want misschien zijn er wel lekkere versnaperingen
voorzien! Tot daaaaan!
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zaterdag 8 juni De enige echte estafettevergadering
(18u30-20u30)
Estafette: vandaag geen lopen,
zwemmen of langlaufen, maar de
enige echte welpenestafette.
Doe zeker dus niet je beste kleren
aan, en smeer je benen alvast in,
want we gaan rollen en bollen.
Welk team kan alle uitdagingen
aan en wint goud?!
zaterdag 15 juni Casino (18u3020u30)
Zoals jullie kunnen lezen is het vanavond Casinoavond.
We zullen zien wie er het meeste geluk heeft en wie de
pechvogel is. Als jullie zelf nog casinospelletjes hebben
mogen jullie die zeker meenemen. Zet vanavond zeker en
vast jullie beste pokerface op en trek jullie mooiste pak
aan want jullie zullen het nodig hebben!
zaterdag 22 juni vliegensvlug vuurtje vergadering
(18u30-20u30)
Wat zeg je? vliegensvlug vuurtje? Bedoel je geen lopend
vuurtje? Ja, maar dat klinkt minder mooi natuurlijk.
Vanavond maken we een suuuuuper cool lopend vuurtje
parcour enzo. Ho ho ho, onze fantasie slaat al op hol!
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zondag 30 juni verrassingsvergadering!!!!(10u-17u)
Super duper jammer het is de laatste vergadering.
“Pardonnn!!!!! wablieft leiding???? serieus?????”
Maar niet getreurd beste kinders, want wij hebben een
super leuke verassing voor jullie in petto. begin maar al
vol spanning te wachten!
6 juli - 16 juli kamp
OOOOH MYY GOOODDD, OOOOH MYYY GOOOD!
Het is eindelijk zo ver! Het moment waar we heel het jaar
naar hebben uitgekeken! 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!!!!!!!!!!
Wist je dat…
- De leiding suuuupper veel zin heeft in het kamp!!
- Bagheera de enige is die niet moet studeren
- We echt fantastische foeriers voor kamp hebben
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KLEUR MIJ
IN
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JONGGIVERS
Is dit echt de laatste treffer van het jaar? Het is allemaal
heel snel gegaan hè! Als deze avondvergaderingen voorbij
zijn en de vrachtwagen ingeladen is, is het tijd om op
kamp te vertrekken. Hopelijk zijn jullie klaar voor twee
weken (of tien dagen) veel spelen, sjorren, kampvuren…
Maar eerst nog genieten van een reeks supertoffe
avondvergaderingen!

De heilige legende:
K=K:
Kunnen is Komen!
BH:
Boterhammen meenemen.
F:
Fiets zeker niet vergeten!
VK:
Verkleedkleren meenemen/aandoen.

Zaterdag 25 mei: ‘Like me’-vergadering (19.00u – 21.00u)
‘Het is weer voorbij, die mooie zomer!’ Ik heb geen idee waar
die mannen van ‘Like me’ het over hebben. De zomer is nog
maar net begonnen en dat zal iedereen geweten hebben! Bereid
jullie maar voor, want wij gaan genieten van zomer zoals
niemand het ons heeft voorgedaan. Hopelijk zit het weer wat
mee 😉😉.
K=K
Zaterdag 1 juni: Casinovergadering (19.00u – 21.00u)
Benodigdheden voor deze avond: een flinke portie durf en geluk
en je pokerface. Worden jullie de
opvolgers van James Bond in Casino
Royale of gaat het bluffen je toch niet
goed af? We zullen het deze avond
ontdekken!
K=K

16

Zaterdag 8 juni: Gezelschapsspelletjesvergadering (19.00u –
21.00u)
Als het geluk je vorige week niet meezat, misschien deze week
wel? Als je niet graag op geluk inzet, kan je misschien een
strategiespel spelen, of liever een spelletje Kubbs? Wij hebben
het allemaal, en we zullen ons zeker amuseren deze avond!
K=K
Vrijdag 14 juni: Het grote jonggivervoetbaltoernooi (19.00u –
21.00u)
Zijn jullie er klaar voor? Het is tijd voor het eerste
jonggivervoetbaltoernooi tussen de scoutsen
van
Merksem
ooit!
Trek
jullie
voetbalschoenen al maar aan, ga eens een
keertje joggen in de week ter voorbereiding
en zorg dat je helemaal fit bent. Wij zullen
eens laten zien waarom de 24 de beste scouts
is!
K=K
Opgelet: Deze vergadering vindt uitzonderlijk op vrijdag plaats!
Zaterdag 22 juni: Verrassingsvergadering (19.00u – 21.00u)
Het is eindelijk zo ver: de laatste vergadering van het jaar!
Hoewel sommige leiders nog examens hebben, gaan we jullie
deze vergadering verwennen en eens goed in de watten leggen.
Het enige wat jullie moeten doen, is
aanwezig zijn en jullie goed amuseren.
Tot dan!
K=K
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Wist je dat…
•
•
•
•
•

Chil later boswachter kan worden?
De leiding heel veel zin heeft in kamp?
Brecht een ranglijst heeft met zijn favoriete leden? Jullie
delen allemaal de eerste plaats hihi
De BIJ een reuzebelangrijk insect is dat er mee voor zorgt
dat de mens kan eten?
Er op kamp foeriers meegaan die nog nooit een
scoutskamp hebben meegemaakt?

Afsluiter:
Zo, dat was het dan… Nu écht hè! Er rest ons alleen nog een
gigaleuk kamp met kampvuren, kooknamiddagen, totemisaties,
schouwen (boeeee) en gewoon allemaal geweldige momenten
die herinneringen worden die je je hele leven met je meedraagt.
Wij zijn heel trots dat we leiding mochten zijn van zo’n leuke
groep en zo’n sympathieke leden! Het kamp kan niet snel
genoeg komen!
Kusjes
Jullie liefste leiding

Vermeersch
Collet
Tori
Axel
Raksha

Brecht

Hathi
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GIVERS
Beste givers,
Ziehier jullie laatste treffer van het jaar. Neem je
avondkleding maar al klaar!
Deze treffer wordt weer zeer apart. Zijn jullie klaar? 3…2…1…
START!
Zaterdag 25 mei (18u30-21u30): kruistocht door Merksem
Kennen jullie Merksem? Natuurlijk wel! Maar kennen jullie
Merksem ook zoals je eigen achterzak? Dat vinden we
vandaag uit. Vergeet zeker geen kruistocht-kleding want we
gaan nog eens voor de laatste keer die brasgettho’s uit
Merksem verjagen.
Zaterdag 1 Juni (19u-22u): Dancebattle
Smeer jullie dansbenen maar al in! Vandaag gaan we Hert!
Dam hert? Bambi? Dammen? Doodgeschoten mama? Wat is
me dit allemaal! Je zult het wel zien! Veel liefs, lekjes en highfives!
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Zaterdag 8 Juni (19u-22u): We zoeken een schat
Jawel, uw glinsterende oogjes lezen het goed! Vandaag
zoeken we een heuse schat… Niet zoals de piraten, met een
kaart maar wel zoals het de echte flexers betaamd met een
gloednieuw GPS systeem. Neem allemaal jullie
schattenzoekersuitfit mee en train jullie ogen maar alvast
want deze ga je zeker nodig hebben!
Zaterdag 15 Juni (19-22u): JIN-GIVERvoetbal (19u-22u)
HOPPPPSSAAAAAAAAAAAA, nadat de leidingsploeg dit jaar de
beker in het onderlinge voetbaltoernooi tussen
leidingsploegen al heeft gewonnen, willen we ook die jin-giver
beker terug op onze kast zien staan. Smeer die benen dus al in
en warm de stemmen al maar op want wij gaan niet naar huis
zonder beker!

Zaterdag 22 Juni (19-22u): Verassingsvergadering 1.0
WAAAAT? 1.0?? Volgen er nog? Ja hoor! Omdat jullie examens
hebben heeft de leiding besloten jullie een beetje meer te
verwennen. LET OP! Dit is de enigste zelf te betalen
vergadering. Vergeet dus zeker geen 8 euro mee te nemen.
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Zaterdag 30 juni (11-20u): Verassingvergadering 2.0
Let op! De uren van deze zotte gekke dag zijn aangepast!
Neem allemaal zeker zwemgrief mee en een lekker BBQvleesje. Het beloofd een ontspannen dag te worden zodat we
helemaal opgeladen zijn voor het kamp.

Wellie

Marie

Robbe

Joren
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OUTRO
DOEI, BYE, AU REVOIR, AUF WIEDERSEHEN,
Met spijt in ons hart sluiten we nu de laatste treffer af .
MAAR onthoudt het goed: 7 September starten we met een
nieuw scoutsjaar. We starten eerst met een laatste
vergadering, gevolgd door de overgang en om af te sluiten
een overheerlijke BBQ en de leidingsvoorstelling!
Houdt jullie e-mail dus goed in de gaten voor meer informatie.

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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