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ADRESSENLIJST  
 

Kapoenen                                        Kapoenenleiding@24sin�rans.be  

Gigi  Manon   Van   Gaever  Bredabaan   787  Merksem  0489/89.04.24  
Toto  Maxime   Schnaphauf   Parklaan   11   s’   Gravenwezel  0498/31.10.83  
Zazoe  Katrijn   Vandyck  Frans  

Adriaenssensstraat  
128  

Merksem  0468/10.55.08  

Petro  Jef   Van   Trier  Groot   Hagelkruis   182  Ekeren  0489/39.79.76  
 

Welpen                                             Welpenleiding@24sin�rans.be  

Ko  Emma   De   Belie  De   Biezen   20  Merskem  0489/95.18.07  
Rama   Lars   van   Gaever   Bredabaan   787  Merksem  0494/79.80.36  
Baloe   Jelle   Essers  Prinshoeveweg   166  Ekeren  0471/29.48.22  
Jakala  Lars   Hermans  Klaverbloemstraat   44  Merskem  0497/65.34.70  
Oe  Ruth   de   Langh  Q.   Matsysstraat   8   Schoten  0496/216109  

 

Jonggivers                                      Jonggiverleiding@24sin�rans.be  

Dries   Van   de   Mieroop   Louis   Vervoortlaan   13  Schoten  0489/71.87.59  
Stefanie   Wegge  Moeshofstraat   183  Merksem  0470/64.08.17  
Wout   De   Dobbeleer   Laaglandlaan   310  Merksem  0475/28.71.56  
Anne   Somers  Catershoflaan   27  Merksem  0479/13.11.61  
Torian   Coosemans   Maantjessteenweg   184  Merksem  0468/15.73.29  

 

Givers                                            Giverleiding@24sin�rans.be  

Pieter   Wachters  Kopstraat   222  Schoten  0471/85.47.92  
Robbe   Desmaretz   Kruisbaanvelden   40  Merksem  0471/08.92.75  
Brecht   De   Smedt  Rozenlaan   26  Schoten  0470/23.82.34  
 
Groepsleiding                              Groepsleiding@24sin�rans.be  

Nikki   Collet  Leeuweriklaan   6  Kapellen  0499/39.85.04  
Robbe   Desmaretz   Kruisbaanvelden   40  Merksem  0471/08.92.75  
Joren   Hermans   Klaverbloemstraat   44  Merksem  0477/05.82.13  
Jeroen   Wellens   Meierhoek   19  Merksem  0471/19.83.40  

 
  



 

Secretariaat                                 Secretariaat@24sin�rans.be  

Wout   Essers   Prinshoeveweg   166  Ekeren  0471/34.17.71  
Lies   Van   Rossum  Bredabaan   218  Merksem  0483/47.38.79  
Dries   Van   de   Mieroop   Louis   Vervoortlaan   13  Schoten  0489/71.87.59  

 

Materiaalploeg                            materiaalploeg@24sin�rans.be  

Tim   Collet   Leeuweriklaan   6  Kapellen  0496/33.59.58  
Jeroen   Wellens   Meierhoek   19  Merksem  0471/19.83.40  
Raf   van   Rossum   Bredabaan   218  Merksem  0486/78.45.62  
Axel   Schnaphauf  Parklaan   11  s’   Gravenwezel  0498/31.17.92  

 

Shopteam                                    shop@24sin�rans.be  

Joren   Hermans   Klaverbloemstraat   44  Merksem  0477/05.82.13  
Marie   Gilias   Osylei   84  Mortsel  0476/79.28.65  
Max   Van   Trier  Groot   Hagelkruis   18  Ekeren  0496/47.87.48  
Wout   De   Dobbeleer   Laaglandlaan   310  Merksem  0475/28.71.56  

 

Trefferploeg                               treffer@24sin�rans.be  

Marie   Gilias   Osylei   84  Mortsel  0476/79.28.65  
Maud   Beeckmans  Eethuisstraat   110  Merksem  0497/08.29.28  
Jolien   Schoeters  Grote   Hoek   20  Merksem  0476/79.53.16  

 

Sociale   Media                             socialemedia@24sin�rans.be  

Marie   Gilias   Osylei   84  Mortsel  0476/79.28.65  
Robbe   Desmaretz   Kruisbaanvelden   40  Merksem  0471/08.92.75  

 

Webteam                                     webmaster@24sin�rans.be  

Jeroen   Wellens  Meierhoek   19  Merksem  0471/19.83.40  
Tom   Loux  Ferdinandusdijkstaat   31  Merksem  0477/62.70.02  

 
  



INTROOTJE  
 

Beste   leden,   ouders   en   sympathisanten   

DAT  IS  ‘EM!  De  derde  treffer  van  het  jaar  helemaal  voor  jou!  Ook              
�jdens  deze  koude  wintermaanden  hee�  het  leidingsteam  veel         
veel  veel  gepland  om  het  jullie  helemaal  naar  jullie  zin  te  maken.             
Ben  jij  benieuwd  wat  je  allemaal  gaat  doen  met  je  groep?  Lees  dan              
zeker   verder!   

Zaterdag   14   December:   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  beloo�  weer  supergezellig  te          
worden!  

Zaterdag   21   December:    Kers�eestje  

Vanavond   gaan   jullie   samen   met   je   groep   lekker   feesten   en  
cadeautjes   geven   aan   elkaar   want   ook   Kerst   passeert   bij   ons   op   de  
lokalen!   Breng   je   feestkledij   en   je   party-benen   dus   maar   lekker  
mee   naar   de   scouts   vanavond!   

  

 
  



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  heldha�ige  shopteam  hee�  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   ac�es   zoals;   bier   vd   maand   etc.   Kom   dat   zien!  

  

 
  



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,  ac�viteiten  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   sensa�e   niet   en   like   dus   zeker   onze   facebookpagina!  
Op   die   manier   kan   u   ook   genieten   van   de   avonturen   op   onze   scouts!   Volg  
ook   het   24sin�rans   Instagramaccount   met   wekelijkse   foto’s   van   vroeger  
en   nu.   Dit   via:  
 

h�ps://www.instagram.com/24sin�rans/  

 

 

 

h�ps://www.facebook.com/sint.frans/   

 
  

https://www.instagram.com/24sintfrans/
https://www.facebook.com/sint.frans/


 
Allerliefste   kapoentjes.   Zoals   jullie   zo   dadelijk   zullen   zien,  
zijn   er   weer   heel   wat   leuke   dingen   gepland   dus   wij   gaan  
jullie   niet   te   lang   in   spanning   laten   zi�en.   Lees   maar   snel  
verder   om   te   ontdekken   wat   we   de   komende   maanden  
allemaal   gaan   doen!  

Zaterdag   21   december   (18u30-20u30):   Kers�eestje  

How   how   hoooow!   Het   is   weer   de   mooiste   en  
gezelligste   periode   van   het   jaar.   Jaja,   het   is  
kerstmis!   En   natuurlijk   gaan   we   dat   dit   jaar   ook  
met   jullie   vieren.   Wij   organiseren   een   klein  
kers�eestje   voor   jullie   waar   hapjes,   drinken   en  
natuurlijk   ook   CADEAUTJES   bij   horen!   Jullie  
mogen   dus   allemaal   een   cadeautje   ter   waarde  
van   5   euro   meenemen   en   dan   gaan   we   die   
verdelen   �jdens   enkele   superleuke   spelletjes!   
Zeker   de   moeite   om   te   komen   dus.  

Zaterdag   28   december   (18u30-20u30):   Geen   vergadering  

Vandaag   is   het   geen   vergadering.   We   maken   allemaal  
eventjes   �jd   voor   de   familie   �jdens   de   feestdagen.   Maar  
wees   niet   getreurd,   volgende   week   zijn   we   er   gewoon   terug!  
Als   jullie   ons   echt   te   hard   missen   mogen   jullie   ons   al�jd   een  
brief   sturen   natuurlijk.   Ons   adres   staat   in   de   treffer   😉   dikke  
knuffel   en   tot   volgende   week.   

 
  



Zaterdag   4   januari   (18u30-20u30):   Licht   in   het  
donker-vergadering  

Als   je   vandaag   naar   de   scouts   komt   is   het  
waarschijnlijk   al   donker,   en   als   je   morgen   opstaat   is  
het   waarschijnlijk   ook   nog   donker.   Wij   zijn   al   dat  
donkere   gedoe   meer   dan   beu,   daarom   zorgen   we  
vandaag   voor   een   beetje   licht   in   de   duisternis.   Breng  
dus   zeker   allemaal   jullie   verlichte   geesten   mee.   It’s   �me   
to   shine!  

Zaterdag   11   januari   (18u30-20u30):  
Gezelschapsspelletjesvergadering   

Vier-op-een-rij,   mens-erger-je-   niet,   twister,   …   Er   zijn   zoveel  
leuke   gezelschapsspelletjes,   vandaag   mag   je   eens   kennis  
maken   met   de   lievelingsspelletjes   van   de   leiding   en   je  
mede-kapoentjes.   Als   je   wilt   mag   je   natuurlijk   al�jd   een   eigen  
spel   meenemen   (graag   zelfs).   We   maken   er   een   gezellige  
avond   van   dus   zeker   komen   is   de   boodschap.  

Zaterdag   18   januari   (18u30-20u30):   Filmvergadering   

Hallo   lieve   kapoentjes!   Vandaag   toveren   we   ons   lokaal  
om   tot   onze   eigen   cinemazaal.   We   gaan   van   dansen   met  
de   minions   tot   bibberen   in   de   kou   met   frozen.   Pak   de  
pot   popcorn   maar   en   die   grote   fles   Cola   daar.   En   dan   kan  
de   film   echt   beginnen.   Om   ervoor   te   zorgen   dat   we  
zeker   de   beste   film   van   de   wereld   kijken   mag   iedere  
kapoen   zijn/haar   favoriete   film   meepakken.   Tot   dan!   

 
  



Zondag   26   januari   (14u-17u):   Paw   Patrol   vergadering  

Hoi   hoi   lieve   kapoentjes!   Als   jullie   nog   nooit   van   Ryder,  
Marshall,   Rubble   of   Chase   gehoord   hebben,   dan   gaan   we  
daar   vandaag   verandering   in   brengen.   Samen   met   deze  
stoere   puppy’s   gaan   wij   op   een   spectaculair   avontuur!   Spring  
dus   maar   op   je   hooverboard   of   duik   in   je   poli�ewagen,   want  
deze   dag   wil   je   zeker   niet   missen!  

  

Zondag   02   februari   (10u-17u):   Wat   is   er   te   zien   in   Ekeren?-  
vergadering  

Vandaag   gaan   we   eens   kijken   wat   er   allemaal   te   zien   is   in  
Ekeren.   De   Chinees   op   de   kruising   tussen   de   Steenstraat   en  
de   Frans   Harrewijnlaan?   De   Pearl   op�cien   op   de   Alfons  
Jeurissenstraat   en   de   doktersprak�jk   op   de   lange  
Sterrestraat?   Er   valt   duidelijk   vanalles   te   beleven!   Kom   dus  
samen   met   ons   een   kijkje   nemen   wat   we   nog   allemaal  
kunnen   uitspoken   in   dit   bruisende   district.   Vergeet   zeker  
jullie   broodtrommels   en   jullie   drankjes   niet,   want   het   beloo�  
een   vermoeiende   uitstap   te   worden!   #opavontuurinEkeren  
#2180   #8,07vierkantekilometerplezier   #22727inwoners  
#verrassing   

  

 
  



 

  

  GIGI     TOTO   PETRO            ZAZOU  

 

 

  

 
  



Lieve   welpen,   het   is   al   december!   Wat   gaat   de   �jd   snel…   Dit  
is   al   de   derde   treffer.   WAAAT?   Ook   deze   treffer   zit   bomvol  
leuke   vergaderingen.   Gewoon   komen   is   de   boodschap,  
guys!   We   gaan   ons   mega   hard   amuseren!!   Dikke   knuffel   van  
jullie   mega   coole   leiding   🙂  

Zaterdag   21   december   (18u30-20u30):   kers�eestje!!   

Goede   avond   allemaal,   vandaag   gaan   we   een   van   de   tofste  
feestdagen   van   het   jaar   vieren   en   dat   doen   we   in   s�jl.  
Vandaag   hoeven   jullie   niet   thuis   te   eten,   de   leiding   zorgt   voor  
een    overheeeeerlijke    feestmaal�jd.   zouden   we   zo   vriendelijk  
mogen   vragen   om   hiervoor   3   euro   mee   te   nemen.   Verder  
hebben   wel   een   klein   probleempje…..   de   pakjes   onder   de  
kerstboom    zijn   verdwenen.   WAT   EEN   RAMP   kunnen   jullie  
daarom   een   pakje   mee   nemen   ter   waarde   van   5   euro.  

 

 

 

 

  

 
  



Zaterdag   28   december:   geen   vergadering  

Beste   welpen  

het   is   geen   vergadering   vandaag,   helaas  
want   het   nieuwe   jaar   is   bijna   daar  
geen   vergadering   is   ro�er   dan   ro�e   kaas  
maar   de   leiding   moet   studeren,   jammer   genoeg   waar  

Wees   alstublie�   niet   te   boos  
en   kook   je   patjes   niet   te   gaar  
geniet   van   je   nieuwe   speelgoed   doos  
en   een   gelukkig   nieuwjaar!!!  

Zaterdag   4   januari   (18u30-20u30):   nieuwjaar-a�erparty  
vergadering      

Wij   wensen   jullie   allemaal   al   ten   eerste   een   gelukkig  
nieuwjaar   en   de   beste   wensen   toe   MAAR   de   leiding   vond   het  
toch   heel   spij�g   dat   we   jullie   zolang   hebben   moeten   missen  
dus   wouden   we   het   feestje   van   3   dagen   geleden   toch   nog  
even   verder   ze�en   met   jullie.   We   gaan   er   dan   ook   alles   aan  
doen   om   er   een   top   vergadering   van   te   maken,   zeker   komen  
dus!!!  

Zaterdag   11   januari   (18u30-20u30):    Gezelschapsspelletjes  

Deze   avond   gaan   we   eens   zien   wie   hier   het   beste   gezelschap  
is   waaaant   we   gaan   gezelschapsspelletjes   spelen.   Is   er   een  
spelletje   dat   jij   heel   graag   wil   spelen,   neem   het   dan   zeker  
mee.   Wij   zijn   alvast   klaar   om   super   veel   straten   te   kopen   bij  
monopoly   en   de   beste   woorden   te   bedenken   bij   scrabble.  
Hopelijk   zijn   jullie   allemaal   aanwezig.  

  

 
  



Zaterdag   18   januari   (18u30-20u30):   Wij   kijken   een   film   in  
onze   onesie   met   een   tasje   thee   -   vergadering  

Jawel,   je   leest   het   goed.   Het   is   heel   simpel…   We   gaan   een  
film   kijken   in   onze   onesie   met   een   tasje   thee   erbij.   Duusss  
wat   neem   je   zeker   mee?   Een   film   die   nog   eens   graag   wilt   zien  
en   een   onesie   (moest   je   die   thuis   hebben).   Het   tasje   thee  
voorzien   wij!   Je   mag   nog   een   andere   versnapering  
meenemen,   maar   alleen   als   je   deze   deelt   met   de   rest   van   de  
welpen.   Komen   is   de   boodschap,   want   het   wordt   mega  
gezellig.   

Zondag   26   januari   (10u-17u):   tr(L)ollige-vergadering  

OOOh   neee   vandaag   zi�en   we   met   een   minuscuul   klein  
probleempje.   Er   zit   een   TROL   in   het   park,   maar   we   weten   niet  
waar   hij   zich   verstopt.   de   leiding   hee�   al   wat   speurwerk  
verricht   maar   zonder   resultaat.   komen   jullie    snel   naar   de  
scouts   want   we   moeten   de   trol   snel   vinden   voordat   hij   het  
hele   park   kapot   maakt?   ik   hoop   dat   jullie   sterk   genoeg   zijn  

om   de   trol   te   verslaan.    

Zondag   2   februari   (10u-17u):   Bijnamen   en   schietkramen   -  
vergadering  

Goeiemorgen   morgen   goeiedag,   vandaag   gaan   we   zo�e  
bijnaampjes   verzinnen   (episch).   We   gaan   ook   onze   beste  
schietkunsten   laten   zien.   Dus   denk   maar   al   eens   heeeeel   hard  
na   over   een   crazy   bijnaam   voor   elkaar   en   oefen   360   noscope  
al   maar   eens   :p.  

 
  



 

weetjes:  

● Wist   je   dat   Coca-cola   oorspronkelijk   groen   was  

● Wist   je   dat   de   sterkste   spier   van   het   lichaam   de   tong  
is   (eigenlijk   niet   waar   grtz   baloe   heb   dit   gezien   in   de  
les   het   is   eigenlijk   de   Quadriceps   femoris,   de   tong  
bestaat   uit   16   verschillende   spieren   grtzzzzz)  

● Wist   je   dat   de   leiding   samen   nieuwjaar   viert  

● Wist   je   dat   olifanten   de   enigste   dieren   zijn   ter   wereld  
die   niet   kunnen   springen.   (FOUT   een   neushoorn   en  
een   luiaard   zijn   ook   niet   in   staat   om   te   springen.  
grzz�t   jacala   XD)  

 

 

              KO           BALOE     RAMA      JACALA       OE   

 
  



 

 
  



Als   je   op   21   december   jou   ingekleurde   Kerstman   komt  
afgeven   aan   Marie   in   de   Shop   mag   je   een   verrassing  

meenemen   naar   huis!   

 

  

 
  



 
 

 

Hallooo   lieve   vriendjes,   wij   hebben   weer   van   alle   leuke  
vergaderingen   geprepareerd   voor   jullie.   Zijn   jullie   klaar   om  
samen   met   ons   een   bangelijke   kerst   en   een   nog   bangelijker  
2020   te   beleven???   Wij   hebben   er   zeker   en   vast   al   veeel  
goes�ng   in!   :D   

Zaterdag   21   december   2019:   Kers�eestje   (19:00-21:30)  

Deze   prach�ge   periode   van   het   jaar.   De   dagen   worden   korter,  
de   nachten   langer,   het   wordt   kouder,...   nu   denk   je   misschien,  
dat   klinkt   niet   zo   geweldig.   Maar   het   is   ook   een   periode   om  
samen   te   zijn   met   je   familie   en   vrienden   dus   dat   gaan   wij  
doen,   zeker   niet   te   missen,   het   gaat   super   gezellig   worden.  

 

Zaterdag   28   december   2019:   Geen   vergadering  

Oooh   spij�g   genoeg   geen   vergadering   vandaag,   kerst   is  
voorbij   dus   iedereen   hee�   te   veel   gegeten.   Volop   aan   het  
voorbereiden   voor   nieuwjaar   (om   dan   opnieuw   te   veel   te  
eten).   Kortom   druk   druk   druk   maar   volgende   week   zien   we  
jullie   weer   hoor.   Dus   be   there   or   be   square   volgende   week.  

 
  



Zaterdag   4   januari   2020:   Casino   night   (19:00-21:00)  

De   nacht   waar   iedereen   op   hee�   gewacht   dus   kom   strak   in't  
pak   of   met   een   kleedje.   Haalt   die   pokerface   maar   boven,  
oefen   nog   wat   om   al   die   kaarten   te   memoriseren   en   wie   weet  
wordt   jij   de   man   of   vrouw   van   de   avond.   Speel   iedereen   naar  
huis   en   win   de   jackpot.   Of   je   speelt   een   simpel   spel  
monopoly   dat   mag   ook.  

 

Zondag   12   januari   2020:   Doe�es   vergadering   (10:00-17:00)  

Wablieeefff   al   zo   snel   terug   zondag   scouts??   De   doe�es   van  
onze   leidingsploeg   zijn   nu   natuurlijk   nog   volop   bezig   de  
pagina's   van   hun   cursussen   te   verslinden.   Maar   niet   getreurd  
vandaag   denken   we   aan   hen   en   zullen   we   ons   ook   voordoen  
als   doe�e!!   Be   there   or   be   not   a   doe�e   he!!!  

Zondag   19   januari   2020:   Eurodeal   vergadering   (10:00-17:00)  

Ik   zie   jullie   al   wel   denken,   jeej   McDonald's   …   nope   die  
hebben   geen   eurodeals   meer.   Nu   hebben   ze   daar   een   mac  
momentje   voor   1,20€   GEEN   1€   meer   he.   Maar   de   naam  
Eurodeal   is   nu   geen   trademark   meer   van   McDonald's,   Quick  
hee�   dit   overgenomen,   allen   daarheen.   We   zien   jullie  
allemaal   graag   komen   dus   veel   liefs   de   leiding.  

 

 
  



Zondag   26   januari   2020:   dikzakkendag(10:00-17:00)  

Hoe   komt   het   toch   dat   al   die   dieren   op   de   zuidpool   toch  
overleven???   Dat   is   natuurlijk   omdat   die   allemaal   een   goei  
laagske   vet   hebben.   Daarom   gaan   wij   deze   dieren   eens   goe  
nadoen   in   deze   koude   periode.   Stop   dus   allemaal   met  
sporten   en   begin   maar   goe   ve�g   te   eten.   Een   durum   of   2  
voor   het   slapen   gaan   is   al   een   ideale   start.   Voor   ve�ge  
ee�ps   kan   je   al�jd   bij   Wout   terecht   (ervaring   genoeg   op  
eetvlak)  

Dus   kom   zo   dik   mogelijk   naar   de   scouts   en   mogen   de   dikste  
winnen!!!  

Zondag   2   februari   2020:   legervergadering   (10:00-17:00)  

INGERUKT   SOLDATEN!!!   VANDAAG   GAAN   WE   JULLIE  
OPLEIDEN   TOT   STRIJDKLARE   OORLOGSMACHINES!!!   HEBBEN  
JULLIE   HET   IN   JULLIE   OM   OP   HET   JUISTE   MOMENT   TE  
SCHIETEN??   HEBBEN   JULLIE   DE   JUISTE   ATTITUDE   OM   HIER  
AANWEZIG   TE   ZIJN??   DIT   EN   NOG   VEEL   MEER   WORDT  
GETEST..   DUS   SMEER   DIE   SPIEREN   AL   MAAR   IN   EN   DOET   DAT  
UNIFORM   MAAR   DEFTIG   AAN.  

 

  

 
  



Wist   je   dat…  

● Wij   al   volop   bezig   zijn   met   nadenken   voor   totems  

● Lakinis   de   enigste   is   zonder   rijbewijs  

● Wij   al   keileuke   fouriers   hebben   voor   paaskamp  

● Wout   met   de   MxM   wildcats   op   de   eerste   plaats   staat  

● Het   veilig   is   om   over   de   bruggen   te   rijden   waar   dries  
aan   meewerkt  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
  



 

 
 

 
Beste   givers,  

Hier   zijn   we   weer   met   een   knaller   van   een   treffer   vol   met  
leuke   avondvergaderingen   en   terug   de   eerste  
zondagvergaderingen   van   2019.   Kom   maar   allemaal   naar  
elke   vergadering   want   je   wilt   er   zeker   geen   enkele   missen.  
Er   staat   naast   enkele   coole   vergaderingen   ook   een  
kers�eestje   gepland!   Niet   te   missen   dus.   Tot   dan!  

Zaterdag   21   december:   Kers�eestje   (18u-22/23u)  

Iedereen   kent   dat   al   die   kers�eestjes,  
meerdere   doorheen   de   kerstvakan�e…   pff   en  
al�jd   beleefd   zijn   en   dergelijke.   Wel   wij   doen  
er   ook   één   maar   die   van   ons   gaat   zeker   weten  
leuker   zijn   dan   al   jouw   andere   kers�eestjes  
tesamen.   Kom   dus   zeker   mee   genieten   van  
een   gezellige,   hilarische   en   aangename   sfeer!  
Wij   voorzien   een   lekkere   maal�jd   en  
uiteraard   horen   er   bij   Kerstmis   ook  
cadeautjes!   

  

 
  



Zaterdag   4   januari:   Pisquizvergadering   (19u-22u)  

Vanavond   zullen   we   jullie   kennis   en   jullie   blaas   nog   eens  
testen!   Per   fout   antwoord   moeten   jullie   drinken.   Naar   het  
toilet   gaan   mag   pas   als   de   quiz   gedaan   is.   Dus   drink   zeker   niet  
te   veel   op   voorhand   of   doe   een   pamper   aan   zodat   je   in   je  
broek   kunt   plassen.   Of   neem   een   extra   broek   mee.   Verder  
schudden   we   jullie   slaperige   hersenen   van   de   kerstvakan�e  
terug   wakker   om   maandag   6   januari   terug   fris   in   de   klas   te  
zi�en.   

Zaterdag   11   januari:   Cinemavergadering   (19u-22u)  

Welkom   bij   kinegivers,   vandaag   staat   er   een   knaller   van   een  
film   op   de   planning!   Jullie   mogen   uiteraard   kiezen,   maar   de  
leiding   hee�   de   eindbeslissing   haha.   We   houden   het   dus   wat  
rus�g,   want   Brecht   en   Pieter   zijn   zeer   moe   van   hun   examens  
en   ze   hebben   nog   een   lange   weg   te   gaan.   Neem   gerust  
datgene   mee   dat   je   graag   wilt   hebben   als   je   een   film   wilt  
zien.   Dekentje,   popcorn,   …   Wij   voorzien   uiteraard   ook   nog  
wel   enkele   versnaperingen.  

 

  

 
  



Zaterdag   18   januari:   Calorieën   vergadering   (19u-22u)  

Tijdens   deze   vergadering   draait   alles   om   calorieën.   Zowel   het  
verbranden   als   het   opnemen   ervan.   Wees   gerust,   als   je   naar  
huis   gaat   heb   je   er   zeker   meer   verbrand   dan   dat   je   er   hebt   bij  
gekregen.   Verdere   info   omtrent   deze   vergadering   volgt   zeker  
nog!   Wij   als   giverleiding   hebben   er   echt   enorm   veel   zin   in  
want   het   is   eens   iets   totaal   anders.   Hopelijk   komen   jullie  
allemaal.   

Zondag   26   januari:   Leiding   in   de   wa�en   vergadering  
(10u-17u)  

Vandaag   zijn   eindelijk   de   examens   gedaan   van   de   leiding.  
Hoewel   jullie   examens   ook   wel   een   klein   beetje   zwaar   zijn,  
zijn   die   van   ons   toch   wel   een   stuk  
zwaarder.   Jullie   moeite   is   beloond  
met   2   weken   kerstvakan�e.   Wij  
krijgen   dat   niet   dus   vandaag   is   het  
aan   jullie   om   ons   in   de   wa�en   te  
leggen   en   ons   te   laten  
ontspannen   van   deze   stressvolle  
periode.   

Zondag   2   februari:   Meme-vergadering   2   (10u-17u)  

Deze   vergadering   stond   reeds   gepland,   maar   toen   hadden   we  
belangrijkere   zaken   aan   onze   intelligente   hoofden.   Daarom  
komt   er   een   2   poging,   deze   keer   zal   het   wel   in   thema   van  
meme’s   zijn.   Dit   zal   voor   niemand   een   probleem   zijn  
aangezien   jullie   al   vaak   genoeg   hebben   laten   zien   hoe   goed  
jullie   hierin   zijn.   Fris   jullie   instagram   account   van   de   eerste  
vergadering   maar   op   want   vandaag   gaan   we   hier   zeker   met  
verder.   Niet   te   vergeten   is   jullie   crea�viteit   en   jullie   hilariteit!  
Tot   dan.   

 

 
  



 

  Wist   je   dat…  

● haren   niet   branden,   enkel   als   je   er   een   vlam   bij  
houdt.   Als   je   de   vlam   wegneemt   dan   stopt   je   haar  
ook   met   branden.   

● de   grootste   schoenmaat,   maat   68   is.   

● er   niet   van   elk   dier   een   albino   versie   bestaat.  

● het   echt   moeilijk   is   om   elke   keer   nieuwe   interessante  
wist   je   datjes   te   vinden.  

 

        Pieter              Robbe              Brecht  

 

 
  



   Outro  
Dit   was   onze   derde   treffer   dit   scoutsjaar!   

Heb  jij  nog  nee�es  of  nichtjes,  vriendjes  en  vriendinnetjes?          
Neem  ze  zeker  een  keer  mee  naar  de  scouts  want  hoe  meer             
kinderen   hoe   meer   plezier!   

En  hee�  u  nog  sugges�es  voor  toekoms�ge  inhoud?         
Misschien  wilt  u  sponsor  worden?  Aarzel  dan  niet  om  ons  te            
contacteren   op   treffer@24sin�rans.be   Tot   de   volgende   keer!   

 

 
  



SPONSORS  

 
Elektriciteitswerken   

Pieters.   
-Renova�e   

-   Nieuwbouw   
-   Domo�ca   

-   Herstellingen,   ea   
   0468/27.70.01   Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be  

 

 
  



 

 
  


