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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!

INTROOTJE
Beste leden, ouders en sympathisanten
DAT IS ‘EM! De tweede treffer van het jaar. Wat gaat de tijd toch
snel! Zet je schrap voor de eerste weekends en vele vergaderingen
die op de planning staan! Vervolgens willen we jullie ook nog
herinneren aan enkele andere niet te missen evenementen:
Vrijdag 18 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Vergeet vandaag niet om in jouw prachtig scoutsuniform naar
school te gaan! Laat vol trots aan jouw leerkracht, vriendjes en
vriendinnetjes zien dat je van de scouts bent!
Zaterdag 26 oktober: Familieavond
Vanaf 18 uur is iedereen welkom op het Wilgenhof om weer te
genieten van onze jaarlijkse kaas- en wijnavond. Lekker eten,
leuke dansacts en een spannende Bingo staan u op te wachten.
Zeker komen is dus de boodschap! Tot 18 oktober kan je je nog
inschrijven via onze website. Tot dan!
Zaterdag 14 november: De 24-Kersthappening
Vanavond kan u met het gezin de jolly-kerstmis-sfeer opsnuiven
op de Yskelder. Van lekkere versnaperingen, warme drankjes en
kerstmuziek kan u genieten terwijl u rond een warm en groot
vuur staat. Zeker komen want het belooft weer supergezellig te
worden!

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/

Heeeeey lieve kapoentjes, dit is al de tweede treffer van dit
jaar, whoohoooo. En geloof ons maar, het wordt steeds
beter en beter. Deze treffer staat weer vol super-kei-neige
vergaderingen en zelfs enkele speciallekes. Zeker komen is
dus echt wel de boodschap. Dikke kus !
Zaterdag 26 oktober: Familieavond + Bingo (18u-...)
Vanavond staan sfeer en gezelligheid centraal in
onze super-awesome-mega-deluxe familieavond.
Neem je bomma’s, bompa’s, die lang vergeten
tante, zussen, broers en ouders zeker mee naar
deze kei toffe activiteit. En na het smullen ga jij
misschien wel lopen met de grote hoofdprijs van
de bingo! Je weet maar nooit, zeker komen dus!
Zondag 27 oktober: Helaas pindakaas, geen vergadering
Nadat we gisteren zo luidkeels BINGO geroepen hebben en
ons zo lekker volgegeten hebben, geraken we niet meer uit
ons bed. Vandaag mag je dus gewoon eventjes thuis blijven.
Maar niet getreurd: volgende week maken we het goed! Ga
al maar eens piepen wat er gepland is.

Zaterdag 2- zondag 3 november: WEEKEND !!!!
‘WAAUUUWWW, het eerste weekend is er al seg!’. Dit gaat
sowieso een top weekend worden, dus zorg maar dat jullie
batterijen goed zijn opgeladen! Verder informatie volgt snel
in de vorm van een brief. SPANNENDDD.
Zondag 10 november: Marsefijn-vergadering (14u-17u)
Nee, nee, nee, de leiding is niet vergeten hoe je marsepein
echt schrijft. Maar wij vinden marsepein zooooo fijn dat we
vandaag gaan proberen zoveel mogelijk mensen te verblijden
met deze lekkernij. Dus trek je mooi scoutsuniform aan en
zet die verkopersglimlach maar op, want vandaag is het aan
jullie om de gelukkigheidsgraad in Merksem te gaan
verhogen met onze ambachtelijke 24-marsefijn/marsepein.
Zondag 17 november : Dikzakken-vergadering (10u-17u)
Na al die marsepein van vorige week zijn we precies toch
enkele kilootjes zwaarder geworden, maar dat komt vandaag
zeker van pas. ‘Hoe dikker, hoe beter’ is vandaag ons motto,
dus ga maar op zoek naar wat oude kranten/
keukenhanddoeken en steek ze maar overal waar je niet dik
genoeg bent. Maar geen zorgen: de leiding is zich ook bewust
van alle risico’s van overgewicht.
We sturen jullie in topvorm terug
naar huis (als jullie jullie best doen
natuurlijk)
P.S.: Vandaag is een hele dag dus
vergeet
zeker
je
lekkere
boterhammetjes niet. Want een
dikzak zonder boterhammetjes is
een ongelukkige dikzak :(

Zondag 24 november: Prinsen en prinsessen –vergadering
(14u-17u)
Vandaag is het aan jullie om de glamour van het prinsen- en
prinsessenleven
mee
te
nemen
naar
Groenendaal. Aarzel dus niet om je helemaal
op-en-top te verkleden. Voor de prinsen, haal je
paard maar van stal en blink je harnas maar op.
En lieve prinsesjes, misschien is het vandaag wel
eens aan jullie om de prinsen uit de nood te
helpen… => Spanning verzekerd!
Zondag 1 december: Spoken- en griezelsvergadering
(14u-17u)
Boohoooooooo! Het is weeral die tijd van de maand waarop
alle enge griezels uit hun grot komen gekropen om ons de
stuipen op het lijf te jagen. Maar vandaag zijn de rollen
omgekeerd! Verkleed je zo goed om deze griezels en spoken
schrik aan te jagen, oefen je enge lach, perfectioneer je sluip
technieken en griezel er maar eens goed op los!
Zaterdag
7
(18u30-20u30)

december:

Sinterklaas-vergadering

Vandaag komt de Goedheilig Man ons bezoeken en
misschien heeft hij zelfs wat lekkers bij voor de brave
kapoenen en leiding. Zie dus maar dat je je deze week
voorbeeldig gedraagt! Help de mama/papa eens met de
afwas of maak je kamer eens proper want dat zal de Sint
zeker niet ontgaan. Zeker komen dus om een echte real-life
meet-and-greet te hebben met de one and only Sinterklaas.

Zaterdag 14 december: Kersthappening
Vandaag is het allemaal te doen op de Yskelder (het lokaal
van de Givers). Vuurkorven, sfeervolle muziek, lekkere
hamburgers, kerstelijke drankjes en nog zo veel meer zullen
vandaag beschikbaar zijn. Dus ‘komen’ is zeker en vast de
boodschap. Het draait natuurlijk ook rond samenzijn met
familie dus pak deze sloebers ook zeker en vast maar mee!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Verdere info zal tijdig
worden meegedeeld door de leiding. Tot dan!
Wist je dat… :
●
●
●

De leiding samen 78 jaar oud is
Er mensen zijn met meer dan 10 tenen
(waauuwwww)
Dit de tweede treffer is (hehe)

Hallo lieve welpjes allemaal! Dit is weer een boekje vol met
verrassingen waar jullie al de informatie voor de komende weken
in kunnen terug vinden. Heel wat leuke vergaderingen staan jullie
op te wachten dus zet je zeker schrap!
Vrijdag 18 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Het is weer een zeer belangrijke dag vandaag!!! Het is weer tijd om
in jullie scoutsuniform naar school te gaan. Hoe cool is da wel ni!!
Dus laat de mama of papa het nog zeker eens wassen zodat jullie er
tip top uitzien op deze dag.
Zaterdag 26 oktober: Familieavond (18u-...)
Woop woop, vandaag is het familieavond! Schreeuw het van de
daken en vertel het tegen al je vrienden en familie. Bel, mail of
stuur een briefje naar iedereen en nodig ze uit voor deze geweldige
avond. Wat staat er op de planning? Eerst kan je genieten van een
lekkere kaas-, vis- of vleesschotel. Later op de avond is het BINGO!
Zo maak je kans op fantastische prijzen. Komen is dus de
boodschap. Inschrijven kan tot 18 oktober via onze website.
Zondag 27 oktober: Geen vergadering
Pardon! Geen vergadering? Ja, jullie lezen het goed. Het is deze
week helaas geen vergadering. De leiding is nog lekker aan het
nagenieten van de geweldige familieavond. Spaar jullie tranen (Oe
zal wel voor jullie wenen) want volgende week is het
welpenweekend!!

Vrijdag 1 - zondag 3 november: Halloween-weekend
Omdat jullie vorige week geen vergadering hadden gaan we dit
weekend een HEEL weekend plezier maken! Kies jullie meest
angstaanjagende outfit al maar uit, want het wordt een weekend
vol griezel en gruwel. We hopen dan ook iedereen te zien, want
twee weken achter elkaar geen leden dat wordt ons wat teveel
hoor! Verdere info wordt nog meegedeeld door de leiding in een
brief.
Zondag 10 november: Verkoopzondag (10u-17u)
‘Hallo, wij zijn van 24 sint-frans en verkopen marsepein’. Leer dit
zinnetje al maar goed uit jullie hoofd want het is verkoopzondag!!
Wij hopen dat jullie er allemaal op jullie best uitzien vandaag zodat
we veel marsepein kunnen verkopen! Vergeet zeker geen stevig
middageten.
Zondag 17 november: Sprookjes-vergadering (10u-17u)
Goedendag welpjes van me,
Vandaag gaan we op avontuur in Groenendaal. De boze heks, mevr
Hoya Destrooper, heeft het liefste meisje dat voor alle diertjes zorgt
in het park opgesloten in een vieze kerker om er later
heksendrankjes van te maken. Natuurlijk kunnen wij als leiding dit
niet laten gebeuren! Daarom komen wij in opstand tegen de heks.
Kunnen jullie ons helpen????
Ps: We gaan binnenkort het lokaal schilderen dus als jullie nog
restjes verf thuis hebben staan die wij mogen gebruiken om het
lokaal weer een mooi kleurtje te geven, is dat zeker welkom. Alvast
bedankt!

Zondag 24 november: Ninja-vergadering (10u-17u)
Meesters van de schaduw, muisstil, vliegensvlug en dodelijk:
NINJA’S!
Hebben jullie het in je om een
koudbloedige
en
schrikwekkende
sluipmoordenaar te zijn? (Hopelijk niet).
Vandaag halen we de innerlijke ninja uit
iedereen en trotseren we de obstakels
van het leven van zo’n Meester van de
Schaduw!
Zondag 1 december: Sokken-vergadering (14u-17u)
Yoooooo welpen!!
Deze dag staat helemaal in het teken van sokken. Je weet wel, die
dingen voor aan je voeten te doen. Wat we allemaal kunnen doen
met die dingen? Dat kom je te weten van 14u tot 17u. Vergeet
zeker je koekje/fruitje en drankje niet mee te brengen.
EXTRA: trek je gekste paar sokken aan en vraag aan je mama en
papa of je slechte sokken mag meenemen (of enkele sokken die
blijven liggen in de wasmand). SOK = OK
Zaterdag 7 december: Sinterklaas-vergadering (18u30-20u30)
Vandaag is een speciale dag. Niet enkel omdat het de eerste
avondvergadering is, maar vooral omdat Sinterklaas met zijn
roetpieten ons een bezoekje komt brengen om te zien wie er
allemaal braaf is geweest. Maar wij gaan er natuurlijk als leiding
vanuit dat jullie allemaal flink geweest zijn dit jaar dus dat zal zeker
geen probleem zijn. Tot dan!

Zaterdag 14 december: Kersthappening
Vanavond geen vergadering maar wel de superleuke
kersthappening. Willen jullie een pannenkoek komen eten of een
warme chocomelk komen drinken? Dan moeten jullie zeker naar
daar komen! Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. De
kersthappening gaat door op de Yskelder. Verdere informatie zal
tijdig door de leiding worden meegedeeld! Tot dan!
Wist je dat…
●
●
●

...vlinders proeven met hun pootjes
...een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder hoofd
...je voet even groot is als de binnenkant van je arm

HET UNIFORM

Kapoenen & Welpen: Scouts rok of broek,
groen-zwarte das, scouts t-shirt en scoutstrui
Jonggivers & Givers: Scoutshemd, scouts rok of
broek, groen-zwarte das, scouts t-shirt en
scoutstrui

Met de herfst in volle bloei, is het weer zover weer een
nieuwe treffer, goed gevulde zondagen en niets dan vertier
in aantocht, zullen ook deze treffer niets dan fijne
vergaderingen zijn. Wij kijken er alvast naar uit! Jullie ook?
K=K:
BH:
F:
VK:

Kunnen is komen
Boterhammen
Fiets meenemen
Verkleedkleren

Zaterdag 26 oktober 2019: Familieavond (18:00 – ...)
Jeej Bingo! Wij hopen dat jullie zijn ingeschreven voor onze
familieavond. Want niet enkel eten wij gezellig met onze
familie, tantes, nonkels, bomma’s, bompa’s, broers, zussen,
mama en papa, maar ook met onze vrienden en vriendinnen
van de scouts. Aansluitend op de familieavond is er ook onze
bingo, traditiegewijs is dit weer met een uitgebreid gamma
van toffe prijzen.
K=K

Zondag 27 oktober 2019: Geen vergadering
Nadat jullie gisteren zotte bingoprijzen hebben gewonnen
gaan wij ervan uit dat jullie dat allemaal
wel
eens
willen
bekijken. Van
brillendozen tot fietshelmen, van
petanque-sets tot rijst. Je kon het zo gek
mogelijk niet bedenken. Ook wij moeten
even bekomen van gisteren daarom zal er
vandaag geen kat op groenendaal zijn.
Vandaar dat jullie ook niet moeten
komen.
K = NK
Vrijdag 1 november – zondag 3 november: FBI-weekend
(19:00 – 12:00)
FBI staat voor federal bureau of investigation, en dat is wat
wij gaan doen dit weekend: spioneren, observeren, en
extraheren. Zwarte kleding en een zwarte zonnebril zijn onze
dresscode. Wij spreken af om 19:00 voor Groenendaal, aan
de gagelveldenstraat 57, om van daaruit te vertrekken naar
onze weekendplaats. Hopelijk amuseren jullie je evenveel als
wij!
K=K, VK

Zondag 10 november 2019: Eenhoorn-vergadering (10:00 –
17:00)
Eenhoorns ze zijn al even zeldzaam als de illustere
narwal
en
even
illuster
als
de-aan-de-deur-kopende-Merksemnaar. Dit is iets
dat wij vandaag wel eens zouden kunnen
ondervinden. Maar wees niet getreurd want ook
de eenhoorn is al gespot en de narwal is even dood
als dodo. Naast enkele voordeuren zul je ons blij
bakkes ook zien.
K=K, BH, F
Zondag 17 november: Bob-de-bouwer-vergadering (10:00 –
17:00)
Hm, is dit wel het juiste tekstje? Is dit niet eerder een
vergadering voor de kapoenen? Haha, nee nee, vandaag gaan
wij bricoleren. Wat je allemaal niet kan met dingen die je
vindt in het bos! Na de oogst van de sjorkoor-boom kunnen
we er weer even tegenaan. Net zoals Bob, de bouwer zul je
worden bijgestaan door bezeten machines.
K=K, BH
Zondag 24 november: Sloopballenvergaderingen (10:00 –
17:00)
Voor de meest destructieve van jullie hebben wij deze dag
speciaal ingeroepen. (Bijna) alles mag kapot! Miley Cyrus
deed het ons al voor: op een sloopbal en alles vernietigen.
Neem toch meer kleren mee dan Miley destijds. Stoelen,
elektro en een foto van Miley zullen sneuvelen, misschien zal
ook Torians rug ten einde termijn zijn.
K=K, BH, VK

Zondag 1 december: Nessie vergadering (10:00 – 17:00)
“Er bevindt zich een zeer aanzienlijke hoeveelheid aal-DNA in
het meer”, zegt professor Neil Gemmell tegen
persbureau AFP. Hij is geneticus aan de
Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland en deed
een jaar lang onderzoek naar het meer van
Groenendaal. Welke monsters schuilen er in de
vijver bij ons? Vandaag vissen we naar het
antwoord.
Zaterdag 7 december:
(19:00 – 21:00)

De-goedheilig-man-vergadering

Jullie:
“Zie ginds komt de stoomboot…”
Vadertje S.:
“mag dat nog in de LEZ?”
Jullie:
“…nee, maar, voor een man maken we toch
wel een uitzondering?”
Vadertje S.:
“Ja, ja, een keer per jaar mag dat. Want de
Sint is in hart ‘nen Antwerpenaar’ in hart en nieren.”
Jullie:
“Jeej, snoep, cadeaus, en de roe.”
K=K,
Zaterdag 14 december 2019: Kersthappening
Seg, nu is die ene man juist uit ons land weg, en dan komt er
zo’n andere al langs. “Jeej, nog meer snoep, nog meer
cadeaus, en…rendieren.” Op de kersthappening zal er voor
de ouders vertier zijn, en ook voor jullie. Er is live muziek,
spelletjes, gezellige vuurtjes, en onze bar, dit allemaal op
jullie favoriete locatie “den Yskelder”, Bredabaan 57. Meer
informatie wordt tijdig meegedeeld.
K=K

Leuke feitjes:
● Narwals zijn echt gigantisch,als in 4 à 5 meter lang, zonder
hoorn!
● Miley Cyrus heeft meermaals aan een sloophamer gelekt
● De eenhoorn is het nationaal dier van Schotland
● Nessie volgens dezelfde wetenschapper als deze die het
meer van Groenendaal heeft onderzocht niet zou bestaan
● Bob de Bouwer waarschijnlijk verkeerde paddenstoelen
heeft gegeten

Beste givertjes,
Het is zover: de avondvergaderingen zijn er weer bijna! Dit
is waarschijnlijk één van de spannendste treffers van het
jaar, want er staan echt veel activiteiten in! De
familieavond, de kerstmarkt, ons kerstetentje en natuurlijk
ons eerste weekend! Zijn jullie er overal bij? Wij zeker wel!
Zaterdag 26 oktober: Familieavond (18u-...)

😉

Aha, lekker kaas eten en voor sommigen misschien een
glaasje wijn met de mama en de papa . Vergeet je
piratenhoed en houten been niet, want dit jaar gaan we voor
het thema ‘piraten’! Als je je nog niet hebt ingeschreven, doe
dat dan snel want de plaatsen zijn dit jaar beperkt! Alle info
vind je terug op de site.
Zondag 3 november: ‘Het park is van oengs’-vergadering
(10u-17u)
Al die kleine petotters van Groenendaal zijn op weekend, dus
het park is helemaal van ons! Tijd om de boel goed op stelten
te zetten! Zorg dat je er zeker bij bent voor de laatste
ontlading voor de school terug begint!

Zondag 10 november: ‘Dag meneer, wij zijn van de
scouts en verkopen marsepein’-vergadering (10u-17u)
Trek je stevige schoenen aan, poets je tanden extra
goed, kwak wat gel op die warrige haarbos en
verkopen maar! Tijd om de groepskas nog een beetje
te spijzen om zo nóg gravere dingen op weekend en
kamp te doen.
Komen is de boodschap!
Vrijdag 15 november – zondag 17 november: Weekend!
Yessssss, weekend! Het eerste weekend
naar een geheime locatie. Keispannend
hè! Dit weekend spelen we spelletjes,
komen jullie de patrouilles te weten en
maken we gewoon ook keiveel plezier!
Een brief met info volgt!

Zondag 24 november: Meme-vergadering (10u-17u)
Deze zondag laat de leiding zien dat zij ook kunnen memen
zoals jullie dat kunnen. Voel je vooral uitgenodigd om ter
gelegenheid van deze vergadering een paar memes te
maken, maar hou het beschaafd hè jongens. Tot dan!
Zaterdag 30 november: Casinovergadering (19u - 22u)
Vandaag gaan we all-out Casino Royale-modus. Duik in die
verkleedkist en grabbel het fancyste kostuum eruit (of pik je
papa’s trouwkostuum, kan ook) en tover jezelf helemaal om
tot de nieuwe 007, want vanavond gaan we (op een
verantwoorde manier) gokken!
PS: laat de sigaar en de ‘Shaken, not stirred’ maar thuis

😉.

Zaterdag 7 december: ‘Hij komt, hij komt’-vergadering
(19u-22u)
Die goeie ouwe Sint komt ook dit jaar weer
langs om de brave kindjes een zakje snoep te
geven. Ben jij wel braaf geweest dit jaar? Heb
je flink marsepein verkocht? Dan zijn komen
naar deze vergadering en een opdrachtje voor
de Sint doen de enige dingen die je nog in de
weg staan voor een heerlijke verrassing!
Zaterdag 14 december: Kersthappenning
Live bandjes, gezellige vuurtjes, glühwein en jenever voor de
mama en de papa en misschien wel een spelletje Just Dance!
Wij hebben het allemaal, dus kom zeker af! Meer info volgt
via mail.
Uw giverleiding x

Outro


Dit was onze tweede 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 de volgende keer!
Hieronder kan u nog genieten van enkele korte mopjes
1.

Er gaat een vis naar de dokter.
“Ik zie het al”, zegt die meteen. “Uit de kom!”

2.

Er staat een man op de trein te wachten.
“Kom daar eens van af!”, briest de conducteur.

3.

Wat loopt door de wei en helpt tegen menstruaties?
Een tampony

4.

Er komt een man bij de dokter.
“Is vergif dodelijk?”, vraagt hij.
“Ik denk het niet”, antwoordt de dokter. “Ik heb nog nooit een
patiënt horen klagen daarover.”
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