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ADRESSENLIJST
Kapoenen
Gigi
Toto
Zazoe

Manon Van Gaever
Maxime Schnaphauf
Katrijn Vandyck

Petro

Jef Van Trier

Welpen
Ko
Rama
Baloe
Jakala
Oe

Kapoenenleiding@24sintfrans.be
Bredabaan 787
Parklaan 11
Frans
Adriaenssensstraat
128
Groot Hagelkruis 182

Merksem
s’ Gravenwezel
Merksem

0489/89.04.24
0498/31.10.83
0468/10.55.08

Ekeren

0489/39.79.76

Welpenleiding@24sintfrans.be
Emma De Belie
Lars van Gaever
Jelle Essers
Lars Hermans
Ruth de Langh

Jonggivers
Dries Van de Mieroop
Stefanie Wegge
Wout De Dobbeleer
Anne Somers
Torian Coosemans
Givers
Pieter Wachters
Robbe Desmaretz
Brecht De Smedt
Groepsleiding
Nikki Collet
Robbe Desmaretz
Joren Hermans
Jeroen Wellens

De Biezen 20
Bredabaan 787
Prinshoeveweg 166
Klaverbloemstraat 44
Q. Matsysstraat 8

Merskem
Merksem
Ekeren
Merskem
Schoten

0489/95.18.07
0494/79.80.36
0471/29.48.22
0497/65.34.70
0496/216109

Jonggiverleiding@24sintfrans.be
Louis Vervoortlaan 13
Moeshofstraat 183
Laaglandlaan 310
Catershoflaan 27
Maantjessteenweg 183

Schoten
Merksem
Merksem
Merksem
Merksem

0489/71.87.59
0470/64.08.17
0475/28.71.56
0479/13.11.61
0468/15.73.29

Giverleiding@24sintfrans.be
Kopstraat 222
Kruisbaanvelden 40
Rozenlaan 26

Schoten
Merksem
Schoten

0471/85.47.92
0471/08.92.75
0470/23.82.34

Groepsleiding@24sintfrans.be
Leeuweriklaan 6
Kruisbaanvelden 40
Klaverbloemstraat 44
Meierhoek 19

Kapellen
Merksem
Merksem
Merksem

0499/39.85.04
0471/08.92.75
0477/05.82.13
0471/19.83.40
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Secretariaat
Wout Essers
Lies Van Rossum
Dries Van de Mieroop

Materiaalploeg
Tim Collet
Jeroen Wellens
Raf van Rossum
Axel Schnaphauf
Shopteam
Joren Hermans
Marie Gilias
Max Van Trier
Wout De Dobbeleer

Trefferploeg
Marie Gilias
Maud Beeckmans
Jolien Schoeters

Sociale Media
Marie Gilias
Robbe Desmaretz

Webteam
Jeroen Wellens
Tom Loux

Secretariaat@24sintfrans.be
Prinshoeveweg 166
Bredabaan 218
Louis Vervoortlaan 13

Ekeren
Merksem
Schoten

0471/34.17.71
0483/47.38.79
0489/71.87.59

materiaalploeg@24sintfrans.be
Leeuweriklaan 6
Meierhoek 19
Bredabaan 218
Parklaan 11

Kapellen
Merksem
Merksem
s’ Gravenwezel

0496/33.59.58
0471/19.83.40
0486/78.45.62
0498/31.17.92

Merksem
Mortsel
Ekeren
Merksem

0477/05.82.13
0476/79.28.65
0496/47.87.48
0475/28.71.56

shop@24sintfrans.be
Klaverbloemstraat 44
Osylei 84
Groot Hagelkruis 18
Laaglandlaan 310

treffer@24sintfrans.be
Osylei 84
Eethuisstraat 110
Grote Hoek 20

Mortsel
Merksem
Merksem

0476/79.28.65
0497/08.29.28
0476/79.53.16

socialemedia@24sintfrans.be
Osylei 84
Kruisbaanvelden 40

Mortsel
Merksem

0476/79.28.65
0471/08.92.75

Merksem
Merksem

0471/19.83.40
0477/62.70.02

webmaster@24sintfrans.be
Meierhoek 19
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 tweedehands uniformen 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
Let’s get this party started! Een nieuw scoutsjaars vol verrassingen
staat weer voor de deur. De nieuwe leidingsploegen hebben reeds
toffe vergaderingen, leuke weekends en onvergetelijke kampen
op de agenda gezet! Het belooft weer een topjaar te worden!
Hebben jullie er ook zo veel zin in?
Om op de hoogte te blijven van onze talloze activiteiten en
evenementen kunnen jullie gebruik maken van de kalender via de
24 Sint Frans website: http://24sintfrans.be/kalender/
De Startdag is de eerste activiteit van dit scoutsjaar en zal op
zaterdag 7 september plaatsvinden. We sluiten dan het voorbije
scoutsjaar af met een gezamenlijke vergadering die vervolgens
overgaat in de Overgang. Nadien kunnen we genieten van een
overheerlijke BQQ en een nieuwe editie van 24Zingt!
Indien jullie nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die
graag eens willen proeven van het scoutsleven op De 24, aarzel
dan zeker niet om ze eens uit te nodigen op één van de
vergaderingen! Zij zijn zeker en vast welkom! Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!
Groetjes en tot snel!
Van het nieuwe leidingsteam
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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 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. Indien u geïnteresseerd bent om dit jaar een
handje te helpen, dan bent u steeds welkom! Neem gerust
contact op met iemand van de groepsleiding of met Raymond Van
Gaever (04 68 22 69 73).

SOCIALE MEDIA
Ook dit jaar houdt de 24 u op de hoogte via enkele social media kanalen.
Mis deze grandioze sensatie niet en like dus zeker onze facebookpagina!
Op die manier kan u ook genieten van de avonturen op onze scouts!
Volg ook het 24sintfrans Instagramaccount 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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Eindelijk! Het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Er staat ons
weer heel wat te wachten. Vorig jaar was het weer een
geweldig jaar, maar de kapoenenleiding heeft zo een gevoel
dat het dit jaar nog wel eens véél leuker kan worden! Zet je
zeker schrap voor een hele reeks zondagen, gevuld met
plezier en leuke spelletjes. Tot snel!
Zondag 15/09 (14u-17u): “Rarara wie ben ik?”- vergadering
Het lange wachten is eindelijk
voorbij! Vandaag is het onze
allereerste zondag, JOEPIEEEEE
YESSSSS JEEEJ! Omdat er enkele
nieuwe gezichtjes van de partij zijn,
gaan we elkaar vandaag wat beter
leren kennen. Dit doen we niet op
een saaie manier, maar met
superleuke kennismakingsspelletjes! Deze eerste zondag mag
je zeker niet missen want we gaan er dus meteen invliegen
en ons heel hard amuseren! Vergeet zeker geen vieruurtje en
drinken mee te nemen want na een hele middag spelen kan
je dat zeker gebruiken. De leiding heeft er al zin in! Tot dan
lieve kapoentjes!
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Zondag 22/09 (14u-17u): Cowboys & indianen vergadering
Yihaaaaa kapoentjes, vandaag duiken we het Wilde Westen
in. Haal je totempaal en verentooi maar uit de kast, of ga je
liever voor je coolste cowboy/girl outfit? We zullen vandaag
eens zien wie de epische strijd tussen indianen en cowboys
zal winnen. Zeker komen kleine avonturiertjes en vergeet
jullie drankje en vieruurtje niet!

Zondag 29/09 (14-17u): Massaspelen
Vandaag kunnen jullie aan de rest van de 24 laten zien dat de
kapoenen niet te onderschatten zijn! Samen met de andere
takken gaan we deze dag de grote Massaspelen tegemoet.
Superleuke spelletjes en uitdagingen staan ons te wachten!
We zijn dan misschien wel de jongste tak maar we gaan ons
zeker niet laten doen! Zorg er dus voor dat je extra veel
energie hebt en vergeet zeker je 4-uurtje en drankje niet,
want die ga je nodig hebben!
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Zondag 06/10 (14-17u): Tovenarij-vergadering
Abracadabra, simsalabim, hocus pocus
pats! Beste heksen en tovenaars,
vandaag toveren we ons bekende
Groenendaalbos om in een echte
magie-academie! Wie van jullie kan er
het beste toverdrankje maken, het
snelst vliegen op een bezemsteel, of
kent er de meeste toverspreuken? Dat zullen we allemaal te
weten
komen!
Vergeet
vandaag
jullie
smekkies-in-alle-smaken, toverstok en mantel niet!
Misschien gaan jullie wel naar huis in de vorm van een
kikker!
Wie weet...
Zondag
13/10
(14-17u):
vriendinnetjes-vergadering

Vriendjes

en

"Vrolijke, vrolijke vrieeeeendjes Vrolijke vriendjes, dat zijn
wij." Ja hoor, vandaag mogen jullie zo veel mogelijk vriendjes
en/of vriendinnetjes meenemen zodat zij ook kunnen zien
hoe leuk het is op onze scouts. Neem je hele klas mee, alle
kindjes van de tekenschool/zwemles/turnles/enzovoort. Hoe
meer kapoenen, hoe meer plezier. Vergeet ook zeker jullie
4-uurtje en drankje niet!!
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Zondag
20/10
(10-17u):
marsepeinkonijn-vergadering

Merijn

het

Vandaag gaan we op stap met Merijn het marsepeinkonijn!
Wie dat is? Ja, dat gaat de leiding natuurlijk nog niet
verklappen. Maar we kunnen al wel zeggen dat het een heel
speciale vergadering wordt! Kijk maar eens naar het uur. We
gaan namelijk een HELE dag op pad. WAUW?! Hoe leuk is
dat!!! Een hele dag tijd om fantastische avonturen te beleven
met Merijn het marsepeinkonijn. We kunnen niet wachten
om hem aan jullie voor te stellen! Vergeet zeker geen
MIDDAGETEN, vieruurtje en drinken.

GIGI

TOTO

PETRO

ZAZOU
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Dag lieve welpen! Hier is de allereerste treffer van het jaar!
JOEPIEEEE! We horen jullie al denken: ‘AMAI LEIDING, laat het jaar
maar snel beginnen, want ik verveel me rot op zondag zonder de
scouts.’ Awel, met trots kunnen wij hetzelfde zeggen! We hebben
er zo veel zin in dat we staan te springen van enthousiasme! Laten
we samen zondag terug leuk maken door te lachen en te ravotten
tot we erbij neervallen! :)
Zondag 15 september: Welpen: Wie zijn ze? Wat doen ze?
Wat drijft hen? (10u-17u)
Dag lieve welpjes, het is zover! De eerste vergadering van het
jaar. Spannend!! Wij staan alvast te popelen om te starten
met dit supertoffe jaar. Vandaag maken we kennis met de
nieuwe welpen en de nieuwe leiding. Wie zijn ze? Wat doen
ze? Wat drijft hen? Wat we vandaag allemaal juist gaan
doen? Dat is nog een groot geheim. Eén ding is zeker, we
worden allemaal beste vrienden van elkaar. Hebben jullie er
ook al zo veel zin in? Wij in ieder geval wel hoor! Vergeet
jullie boterhammen, koekje en drankje niet hé? Liefs, de
enthousiaste welpenleiding.
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Zondag 22 september: Alles op wieltjes-vergadering
(10u-17u)
Vandaag mogen jullie je coolste step, je mooiste skateboard
of snelste fiets meenemen naar de scouts. Wij willen wel
eens zien wie de beste kunstjes kan met zijn step of wie het
beste obstakels kan overwinnen met zijn fiets. Neem
vandaag zeker genoeg drinken en eten mee, want jullie gaan
het nodig hebben. Het wordt een vlammende vergadering
dus zeker komen is de boodschap!

Zondag 29 september: Massaspelen (14u-17u)
Na twee vergaderingen zullen jullie elkaar en de leiding al
wel goed hebben leren kennen. Maar kennen jullie de rest
van de 24? Daar komen we vandaag achter! We gaan
vandaag met iedereen van de 24 samen spelletjes spelen!
Vergeet zeker jullie 4-uurtje en een drankje niet. Denk eraan
dat het maar een halve dag is en de vergadering dus begint
om 14u!!!
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Zondag 6 oktober: Pokémon-vergadering (10u-17u)
Bid-oof het is vandaag weer scouts! Nu kunnen we terug
samen over het terrein Hera-crossen. Of doen jullie het liever
Slowbro? Komala-maal maar vandaag lekker naar de scouts,
want het is Pokémon vergadering! Oké, genoeg domme
woordgrapjes.
Nu
iets
serieuzer!
De
gemene
misdaadorganisatie Team Rocket heeft alle slowpokes uit de
vijver ontvoerd! Agent Jenny heeft daarom aan ons gevraagd
om deze schurken te stoppen! Hopelijk kunnen we op jullie
rekenen!

Zondag 13 oktober: Eén tegen allen (14u- 17u)
Vandaag staat iedereen er alleen voor, want het is één tegen
allen! Tijdens deze vergadering kan je laten zien wie het
meeste kracht, intelligentie, snelheid,... in zich heeft. Het
wordt een vermoeiende, maar spetterende (halve) dag. Dus
zie maar dat je thuis een stevige maaltijd binnen hebt, want
je gaat het kunnen gebruiken. Hopelijk laat iedereen zich van
zijn sterkste kant zien!
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Vrijdag 18 oktober: Dag van de jeugdbeweging!! (héél de
dag)
Bonjour, vandaag staan alle scouts-gangers in de
belangstelling! Omdat wij zo cool zijn, mogen we in ons
uniform naar school gaan. JOEPIEEE!!!!! Vandaag kunnen we
onze vriendjes en vriendinnetjes aansporen om naar onze
scouts te komen. Wij zijn trouwens de leukste scouts van
Merksem.
Hopelijk zijn jullie allen net zo enthousiast als wij, want wij
staan te popelen in ons scoutsuniform.
Zondag 20 oktober: Ik moest kloppen want de bel doet het
niet! (10u-17u)
Klop klop klop!! Sorry, ik moest kloppen want de bel doet het
niet. Paniek! Verdorie, de bel doet het niet meer. Waarom
zou de bel niet meer werken? Daar komen we vandaag
achter. We hebben deze zondag alle welpen nodig om dit
grote probleem op te lossen. Helpen jullie mee? Vergeet
zeker jullie goed humeur, eten en drinken niet. Het is
vandaag ook belangrijk om in perfect uniform naar de scouts
te komen. We maken er samen een superleuke dag van!
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Wist je dat…
1. DE LEIDING KEI VEEL ZIN HEEFT IN HET NIEUWE
SCOUTSJAAR!!!!
2. Rama en Jacala samen in de klas hebben gezeten?
3. Rama de enige van de leiding is die 18 jaar oud is?
4. Wanneer je een goudvis in een donkere kamer
opsluit, hij wit wordt?
5. Wanneer je je rechteroog sluit je nooit over je
rechterschouder kunt kijken?
Hahaha als je dit geprobeerd hebt neem dan de
volgende vergadering een ballon mee, misschien
komt deze je nog wel van pas...

Baloe

Oe

Jacala

Rama

Ko(ra)

16
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EEEWWAAAAA KINDERSSS, de tijd is weer aangebroken
voor een nieuw fantastisch jaar. De leiding is in ieder geval
KEI HYPED!!! Het is ongezien hoeveel plezier jullie gaan
hebben dit jaar dus wij raden jullie aan gewoon echt altijd
te komen!! YEET OR BE YEETED (om te ontdekken wat dat
betekent moet je maar komen he ;) )
Hieronder een overzicht voor de afkortingen die we vaak
gebruiken:
K=K:
NK=K:
BH:
F:
VK:

Kunnen = Komen
Niet komen = Kletsen
Boterhammen meenemen
Fiets zeker niet vergeten!
Verkleedkleren meenemen

Zondag 15 september: Wie is wie vergadering (10u – 17u)
Nu er een nieuw jaar van start is gegaan, zijn er niet enkel
nieuwelingen onder de leiding, maar ook onder de leden.
Daarom is het gepast om elkaar beter te leren kennen.
Aangezien we hier tot de zomer voor hebben, zullen we
beginnen met elkaars naam. Dit gaan we niet doen door
huiswerk mee te geven, nee wij zijn het school niet. Aan de
hand van leuke spelletjes zullen we elkaar leren kennen. Pak
je brooddoos en koekendoos al maar in voor een heel fijne
dag.
K=K, NK=K, BH
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Zondag 22 september: ‘Leiding??!! Is het nu meme of
mimi?’ (10u–17u)
We horen het jullie al vragen. ‘Leiding, hoe spreek ik meme
uit? Is dat nu meem of me me of nog iets anders???’ Vandaag
gaan we er achter komen. Schaaf jullie cultuur dus al maar
wat bij, want wie weet wordt jij de MEMEGOD!!! Zoek deze
week dus alvast maar wat memes op! Dat is trouwens ook
een goede manier om te ontspannen voor na het huiswerk ;)
K=K, NK=K, BH, VK
Zondag 29 september: Massaspelen (14u– 17u)
Het is weer de tijd van het jaar! Massaspeleeeen! Wat het
spel is dat de leiding dit jaar heeft bedacht voor jullie, is nog
een geheim. Maar één ding is zeker… Vandaag is de ideale
gelegenheid om heel de 24 beter te leren kennen. Zeker
komen dus om de jonggiver-tak te vertegenwoordigen!
See youuuu xxx
K=K, NK=K, BH, VK
Zondag 6 oktober: ‘Leiding, wat is de betekenis van een
rood licht ?’(10u– 17u)
Tegen vandaag moeten jullie het antwoord op deze vraag
kennen! Waarom? Daarom! De leiding heeft namelijk ook
deze keer een spetterende vergadering voor jullie bedacht en
om het nog spannender te maken, zullen we deze
vergadering voor de eerste keer samen met de fiets
weggaan!
K=K, NK=K, BH, F
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Zondag 13 oktober: Jullie leiding heeft te veel liefde
vergadering (10u – 17u)
Ik denk niet dat jullie al voltallig zijn.
Jullie leiding heeft namelijk zoveel liefde
voor jullie allemaal dat wij er zeker van
zijn dat we nog genoeg hebben voor één
of twee of zelfs twintig man. Neem
allemaal zeker een vriendje of
vriendinnetje mee en dan maken we er
samen een topdag van.
Zondag 20 oktober: Niepesram-vergadering (10u – 17u)
“Nee, ik heb suikerziekte”, “Wij kopen niet aan de deur”, “Daarnet
hebben wij al gekocht van een andere scouts”. Dat zijn slecht enkele
van de excuses die jullie vandaag te beurt vallen. Maar vergeet niet
dat de aanhouder wint! Zoals jullie uit de tekst kunnen afleiden
verkopen wij vandaag marsepein. Kom allemaal met de fiets en
vergeet je 4-uurtje en middageten niet.
K=K, NK=K, BH
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Ola fantastische givers! Hier zijn we weer met dat ene
boekje waar jullie net de eerste zin van lezen. XD Dit jaar
staan we weer klaar met een spetterend nieuw team om
jullie op elke zondag, elk weekend en kamp te laten
genieten van elke seconde. We nemen jullie mee op
plaatsen waar jullie nog nooit geweest zijn en laten jullie
intens geluk zien… Oké genoeg gezwansd en filosofische
praat verkocht, kort gezegd hebben wij er mega veel zin in
en hopen wij dat jullie dat ook hebben.
Zondag 15 september :
Wij-zorgen-dat-het-groen-van-achter-jullie-oren-verdwijnt-v
ergadering (10u-17u)
Zoals elk jaar komen er weer nieuwe
leden bij de groep en moeten we eens
kijken wat voor vlees we in de kuip
gekregen hebben. Daarom staan er
een tal van opdrachtjes voor jullie
klaar.
Wees
niet
getreurd
eerstejaartjes naar ons hart, ook jullie
medeleden die reeds één of twee jaar bij deze groep zitten
zullen we nogmaals testen om eens te kijken wat het niveau
van de groep nu echt is.
Neem dus zeker allemaal kleren mee die wel eens vuil mogen
worden, maar waarmee je ook nog wel een eindje kunt
fietsen.
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Zondag 22 september : Vrienden- en
vriendinnenvergadering (10u-17u)
Omdat niemand echt genoeg vrienden kan hebben, vinden
wij dat jullie als echte vrienden wel eens mogen delen met
jullie andere vrienden. Neem dus zeker iemand mee naar de
scouts die jullie er graag bij willen, dan laten wij hen eens
kennis maken met wat scouts echt is! Laat ze zeker weten
dat ze met de fiets komen en een lunchpakket, een 4-uurtje
en een centje voor de bar moeten meenemen. De rest
regelen wij!
Zondag 29 september : Massaspelenvergadering (14u-17u)
Alle leiding komt net terug van het leidingsweekend.
Iedereen is moe en wil graag slapen, maar toch willen we
eerst nog onze zondagse gewoonte nakomen; scouts. We
zullen vandaag met de hele 24 spelletjes spelen. Niet zomaar
spelletjes, nee massaspelletjes. 4 keer zoveel leden, 4 keer
zoveel leiding en 4 keer zoveel plezier. Kunnen jullie het
samen met jullie medeleden van de 24 winnen van al de
leiding van de 24??? Wij betwijfelen het hoor, kom jezelf
maar eens bewijzen.

23

Zondag 6 oktober (10-17u): Patattenvergadering
Wie is er van jullie nen echten Don Patat? Dat
komen we vandaag zeker te weten! Snij ze in
reepjes en je hebt één van de meest bekende
Belgische producten, plet ze en de bomma
kan ze naast een lekker chipolatake leggen
met eventueel groentjes erbij of steek ze onder de grond en
er zullen er meer groeien uit slecht één enkel stuk of…
Vandaag staat dus helemaal in teken van patatten, groot,
klein, lelijk, mooi, sappig, taai, … Zeker komen dus als je wilt
weten hoe het allemaal zit. O en vergeet zeker geen

PATAT en jullie fiets.
Zondag 13 oktober : Reisje-door-de-stad-vergadering
(10u-17u)
Vandaag gaan we nog eens op vakantie. Niet naar het
buitenland en ook niet verder dan de provincie Antwerpen.
We gaan zelfs niet veel verder dan den ijskelder. We gaan
naar
de
coolste,
gezelligste,
mooiste,
leukste,
aangenaamste… gewoonweg de beste stad van België,
ANTWERPEN! Uiteraard zijn jullie hier al duizenden keren
geweest en uiteraard kennen jullie Antwerpen helemaal van
buiten, maar vandaag laten wij jullie de meest speciale
plaatsen van heel ’t Stad zien. Plaatsen waarvan jullie niet
wisten dat ze bestonden en waarvan jullie nooit verwacht
hadden dat ze zo dichtbij waren. Tot dan, stadtrotters.
Vergeet zeker jullie fiets niet!!
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Zondag 20 oktober : Marsefijnvergadering (10u-17u)
Vandaag is de leukste dag van het jaar, de
eerste
marsepeinverkoop!!
Joepie!
Jammer maar helaas is de giverrekening
leeg na dat geweldige buitenlandskamp.
Nu moet de rekening terug gevuld worden en dat doen we
door onder andere marsepein te verkopen. Hoe beter jullie dus
verkopen, hoe meer leuke activiteiten we kunnen doen op
kamp. Kom dus allemaal massaal naar de scouts en verzin al
maar wat goede verkooptrucs. Hoewel het tegenzit met de
kou, maken we er het toch het beste van! Vergeet zeker jullie
fiets niet!!
Wist je dat …
1.
2.
3.
4.

Op 25 juli 2019 in België de warmste temperatuur ooit
werd gemeten van 41.5°C
De mensen van vandaag afstammen van de apen uit
Afrika en niet van die van Zuid-Amerika.
Jullie leiding al een geldactiviteit heeft gedaan.
Suiker, zout, honing en witte rijst oneindig lang houdbaar
zijn.

Robbe.

Pieter.

Brecht.
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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!
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SPONSORS

Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01 Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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