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INTROOTJE
Beste leden, ouders en sympathisanten
Aanschouw de vierde treffer van het jaar! Wat vliegt de tijd
voorbij als je het naar uw zin hebt! Zijn jullie ook zo benieuwd
naar wat de komende weken zullen brengen? Sla dan maar snel
naar de juiste pagina en ontdek de leuke activiteiten die de leiding
voor jullie in in petto heeft!
Hieronder nog enkele belangrijke data voor in de familie-agenda!
Zaterdag 14 maart: spaghetti-avond@DenYskelder
Kom deze avond lekker smullen van de overheerlijke spaghetti van
de givers. Niet alleen voert de gezellige sfeer, de vriendelijke
bediening en de zachte achtergrondmuziek je naar het verre Bella
Italia, maar je steunt hiermee ook de givers die dit jaar op
buitenlands kamp gaan! Zeker de moeite om langs te komen!
Ciao!
Zaterdag 28 maart: quiz voor de ouders
Smeer voor deze avond de beentjes eens goed in, zet de motor
van uw hersenpan maar een versnelling hoger en roep al de
Einsteins, Tesla’s, Copernicussen en Marie Curie’s die je kent op,
want je zal ze zeker nodig hebben om deze 24-quiz te overleven.
Jammer genoeg is deze aartsmoeilijke quiz enkel voor ouders, dus
die kleine petotters kan je beter thuis laten. Tot dan!
(Meer info zal tijdig worden meegedeeld)

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!

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/

Heey heey, al de vierde treffer van dit jaar, wat gaat het
snel seg. Ook deze keer blijven jullie niet gespaard van onze
leuke activiteiten en grandioze ideeën. Zeker komen dus en
als je zin hebt mag je natuurlijk altijd een
vriendje/vriendinnetje meenemen. Ga maar snel kijken wat
we allemaal voor jullie in petto hebben.
Zondag 09 februari (14-17u): Vandaag zijn we lief &
schattig-vergadering
Lieve kapoentjes, natuurlijk weten
wij wel dat jullie lief en schattig zijn
hoor, maar soms worden we er toch
nog eens graag aan herinnerd. De
leiding zal ook zorgen dat ze
vandaag op hun liefst en schattigst
zijn. Beloofd 

😉

14-16 februari: OMG HET IS AL HET TWEEDE WEEKEND WAT
GAAT HET JAAR TOCH SNEL
Het 2de weekend van dit jaar staat voor de deur, en als wij
jullie waren zouden we maar snel open doen. Het belooft
namelijk weer een onvergetelijk weekend te worden. Deze
keer zelfs met twee nachtjes slapen (oowww cooooool). Een
brief met meer info volgt nog!

Zondag 23 februari (14-17u): Donny de
dinosaurus-vergadering
Wie is Donny? Wat doet Donny? Wat eet Donny? Wat vindt
Donny leuk? Wie vindt Donny leuk? Enzovoort, enzoverder.
We weten dat jullie al weken niet kunnen slapen door deze
vragen dus kom zeker naar de vergadering vandaag en we
geven je alle antwoorden.
Zondag 1 maart (14-17u): Marginaal-vergadering
Yow yow yow kapoenen. Vandaag is het marginale
vergadering, wat wil zeggen dat we eindelijk onze innerlijke
marginale kant eens kunnen laten zien. Van stampmuziek tot
de lelijkste kleding, het
komt allemaal aan de
beurt vandaag. Je mag je
helemaal laten gaan met
het verkleden vandaag,
want de leiding zal dat ook
zeker doen 
. Tot dan
gabbers!

😉😉

Zondag 08 maart: Geen vergadering :(
“Waaaa?! Aleee leiding serieus ofwa? Waarom is het geen
super-kei-leuke vergadering vandaag.” Kijk lieve kapoentjes,
wij zijn nu op weekend met de leiding om voor jullie een
keitof-mega-graaf en superdeluxe kamp in elkaar te
knutselen, en daar kruipt veel tijd in… Wij zullen jullie ook
missen!

Zondag 15 maart: Zonde-weer-al-geen vergadering
Sorry kapoentjes, ook deze week zijn we niet van de partij.
Vandaag gaat de leiding een EHBO-cursus volgen zodat we
jullie perfect kunnen verzorgen als jullie eens een pijntje
krijgen tijdens zondagvergaderingen/weekends/kampen.
Maar geen getreur, want volgend week zullen we jullie met
een grote glimlach opwachten aan ons mooie lokaaltje.
Zondag 22 maart (10-17u): Legervergadering
LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, HALT! Petro
heeft een telefoontje gekregen van een goede vriend van
hem die in het leger zit. Hij houdt ons namelijk al eventjes
goed in de gaten en zei dat wij misschien toch wel potentieel
hebben om het leger te versterken. Nu moet hij daar
natuurlijk wel zeker van zijn, dus vandaag zullen jullie op
jullie legerskilzzz worden getest! Camouflagekleren zijn
natuurlijk ook zeer welkom maar zeker niet verplicht. Tot dan
soldaten!
Zaterdag 28 maart: Ouderquiz
Liefste ouders, jullie lezen het goed. OUDERS. Dit is een
activiteit speciaal voor jullie. Dit jaar organiseren wij een
spetterende quiz. Dus zorg dat je zeker een babysit hebt voor
vanavond, want het zal de moeite zijn. Meer info volgt nog!

Zondag 29 maart (14-17u): Vandaag begint de
zomertijd-vergadering
Joepieee, vandaag begint de zomertijd. Dit wil zeggen dat het
langer licht blijft en dat de zomer eraan komt. Maar dit
betekent ook dat je een uurtje minder lang mag slapen. Geen
probleem! Wij houden jullie wel wakker met onze
topspelletjes.
Wist-je-datjes:
●
●
●

Vogels knieën hebben.
Je huid je grootste orgaan is.
Er zoiets bestaat als een baardseconde (dit is de
lengte die een baard groeit op 1 seconde -> heeeeeel
klein dus)

Zazou

Toto

Gigi

Petro

Lieve welpen, hier is de nieuwe treffer! Joepie de poepie :)
Benieuwd wat we de komende zondagen gaan doen? Lees
dan zeker verder...
Zondag 9 februari (10u-17u): Legervergadering
Wij gaan eens testen hoe goed jullie kunnen sluipen, hoe
goed jullie kampen kunnen bouwen en hoe goed jullie
commando’s kunnen opvolgen. Vandaag doen we alsof we in
het leger zitten, doe dus jullie meest camouflage-achtige
kleding aan en neem zeker genoeg eten mee want we gaan
er een actieve dag van maken.
14-16 februari: Muziek Weekend
Woop woop woooooop!!!! We gaan nog eens op weekend
en deze keer gaat het helemaal over muziek!!!
Pak je kleren, schud je billen los, smeer je stembanden en
denk maar al eens goed na over jullie lievelingsliedjes.

Zondag 23 februari: Geen vergadering, planweekend
Nous sommes désolés, ﻧﺤﻦ اﺳﻔﻮن, 對不起, em xemgîn in,
мебахшем, ons is jammer, E kala mai….
Oooh nee jammer, maar vandaag is het geen vergadering
omdat de leiding het supercoole kamp aan het plannen is.
Jullie mogen lekker uitslapen, tot volgende week.
Zondag 1 maart (10u-17u): Johnny & Marina - vergadering
Deze zondag mogen jullie je innerlijke Johnny en/of Marina
naar buiten laten komen! Als je hem nog niet helemaal naar
boven hebt kunnen halen zorgen wij deze vergadering er
zeker voor dat dit gebeurt! Zeker komen is de boodschap!

Zondag 8 maart (14u-17u): woordgrapjes-vergadering
-

Kom op Jennifer, Lopez door!
Ik denk dat ik deze keer voor Alicia Keys.
Waarom zou Johnny Cash betalen? Hij heeft toch een
mastercard?
George snapt de Clooney.
Is Bert Ernie?
Mijn telefoon is gloeiend heet. Lijkt wel een iFöhn.

→ Snapte?
In deze vergadering leer je de beste woordmopjes en hoe je
ze best kunt gebruiken. Mega handig en grappig! Komen
jullie ook? Dan zijn wij niet framboos, maar aardblij :)

Zondag 15 maart: geen vergadering
Lieve welpjes, vandaag is het helaas geen scouts. Dit omdat
heel de leidingsploeg vandaag een EHBO-cursus krijgt. Als
jullie nog eens vallen, een bloedneus hebben of ziek zijn
kunnen wij jullie vanaf nu nog beter helpen. Hopelijk zijn
jullie er volgende week wel weer allemaal bij.

Zondag 22 maart (10u-17u): Maak Jacala zot-vergadering
Ja hoor, jullie lezen het goed! Vandaag staat helemaal in het
teken van Jacala zot te maken. Bedenk al maar wat flauwe
mopjes en oefen al je gekke bekken maar nog eens.

Ook al is hij al een zotteke… Vandaag maken we hem nog
zotter :)
Zaterdagavond 28 maart: Quiz voor de ouders
Vanavond vindt er een superleuke quiz plaats.
Jammmeeeeeerr, deze is enkel voor de ouders en niet voor
de kindjes. Maar geen getreur, want wij zien jullie morgen!
Tot dan!
→ Meer info over de quiz volgt nog.
Zondag 29 maart (10u-17u): superhelden-vergadering
Oh nee… Groenendaal wordt aangevallen door een enge
schurk met slechte bedoelingen! We hebben jullie
superwelpen nodig om hem te pakken! Haal dus je
superkrachten boven en kom ons helpen!

Wist je dat…
-

-

Je bloed gemiddeld per dag 19.312 kilometer aflegt
binnen je lichaam? Dat is om de 20 dagen naar de
maan?!
Ko op stage gaat naar Denemarken in maart?
Je gemiddeld 14 scheten per dag laat?
Oe haar haar tijdens de examenperiode zo vettig is,
dat je er kroketten in kan bakken?

Jacala

Oe
Ko

Rama
Baloe

Vul de kruiswoordpuzzel in a.d.h.v. de fotootjes.
Kan jij het woord vinden dat we zoeken?

Streep de woorden weg en vind de oplossing!

We zijn al half op weg, maar het hoogtepunt van het jaar
komt er nog aan: KAMP. Natuurlijk wilt dat niet zeggen dat
de komende vergaderingen niet fijn gaat zijn, nee. Wij gaan
er alleen maar op vooruit! Ook in deze treffer worden de
vergaderingen alleen maar fijner en fijner. Daarom, gewoon
komen.
9 februari: Bert-de-kater-vergadering (10:00 – 17:00)
Doe maar goede stapschoenen aan want onze lokaal-kat Bert
is gaan lopen. Het is een prachtige kater, 4 jaar jong en voor
het eerst loopt hij los door Merksem. Hij is dik, harig en
houdt van spelletjes. Samen zullen we hem vandaag wel
terugvinden!
BH, K=K
14-15-16 februari: Duodagen
Beste derdejaars van 2019-2020, het is zo ver! Het weekend
waar jullie allemaal al zo lang op hebben gewacht. Sorry
eerste- en tweedejaars… jullie tijd komt nog. Dit weekend
gaan we samen met de derdejaars van andere scoutsen van
ons district, de 4, 26, 41, 61 en 62, een weekendje weg.
Woohoow! Pak jullie zakken maar zou ik zeggen en zorg dat
je je goed humeur niet vergeet!

16 februari: Jonkies vergadering (14:00 – 17:00)
Jullie teergeliefde derdejaars zullen we vandaag moeten
missen. Die hebben zich een heel weekend zitten amuseren
met de andere leden van de scoutsen. Buiten die kiekens van
den 61! Daarom is het vandaag gewoon dolle pret zonder de
derdejaars! Komt heellleeemaaaallllll gooeeee!
Zondag 23 februari: Geen vergadering
Vandaag is het betreurenswaardig geen vergadering. De
leiding is namelijk niet enkel het groot kamp maar ook het
Paaskamp aan het voorbereiden. Maar wees niet getreurd
dat het geen vergadering is vandaag. Dit betekend dat jullie
volgende week extra energie hebben om er een nog leukere
vergadering van te maken.
Zondag 1 maart: Pietje precies vergadering (10:00 – 17:00)
Somige mensen kannen zo zachen over de kleine dingen. Eèn
taalfautje hier 1 ander daar. Vndaag start onze avontuur naar
Pietje precies tegenhanger Ma-nonchalant, en proberen wij
de berug te maken tusen de twee. Hoe gaan wij dit doen?
Geen flauw benul. Maar zowieso word vandaag kij leep.
VK, BH, K=K

Zondag 8 maart: ik ga naar het stad en ik neem
mee-vergadering (10:00 – 17:00)
Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan de mooiste stad
van heel België. Euuum wat zeg ik? Heel de wereld! Samen
gaan we het daar nog eens onveilig maken. De leiding heeft
een heel stadsspel georganiseerd speciaal om jullie kennis
over onze mooie stad te testen. Vergeet dus zeker niet om
met de fiets te komen! F, BH, K=K
Zondag 15 maart: Geen vergadering
“It’s fun to stay at the EHBO, It’s fun to stay at the EHBO oh,
oh!” Vandaag hebben wij samen met de andere leiding een
cursus om in geval van nood nog beter voor jullie breekbare
tieners te zorgen.
Zondag 22 maart: leiding tegen leden (10-17 uur)
Vandaag hebben jullie de kans om jullie te bewijzen. Zijn
jullie sterker dan Wout? Kunnen jullie harder werken dan
Torian? Zijn jullie actiever dan Dries? Kunnen jullie even goed
zwemmen als Anne? Of zijn jullie slimmer dan Stefanie? Dit
gaan we vandaag allemaal testen!!!
P.S. de leiding weet de uitslag al ;)
BH, K=K
Zaterdag 28 maart: QUIZ
AAN DE OUDERS: Vandaag is onze quiz. Dit is de eerste keer
dat we dit proberen, daarom is dit ook spannend voor ons.
Wil je deel uitmaken van de primeur? Houd dan uw inbox,
onze website, en facebook in het oog en schrijf je in met een
leuk ploegje.

Zondag 29 maart: Oneerlijke spelen-vergadering
(10:00 – 17:00)
Met het oog op paaskamp nog één keertje herhalen, de
puntjes op de i zetten of voor de eerste keer proberen. Dit is
een vergadering om nog eens uit te pakken. Het is natuurlijk
niet alleen sjorren voor diegene die dat dachten. Laat zien
wat jullie kunnen in een competitie tegen de leiding in
verschillende proeven op zowel fysieke als cognitieve
krachten.
K=K, BH
Wist je dat:
●
●
●
●
●

Het thema voor kamp en paaskamp al geweten is
De leiding samen 367 kilogram weegt
De Tarahumara een volk is dat tot 160 kilometer aan
een stuk kan lopen
Boudewijn geen echte wijn is maar een Belgische
koning
Je gemiddeld 92 dagen gedurende je hele leven op
het WC zal zitten.

Beste ouders en givertjes
Nu de kerstdagen en examens gepasseerd zijn, is het weer
tijd om er met de normale zondagen in te vliegen!
Giverweekend staat ook voor de deur, dus alleen meer toffe
activiteiten! Nog een laatste ding dat helemaal nieuw is; de
komende vergaderingen zijn door jullie zelf georganiseerd.
Nog iets om naar uit te kijken dus. Altijd komen is verplicht!
Zondag 9 februari: Viking-vergadering (10.00u – 17.00u)
Zoals de vikingen vroeger ook steden en dorpen plunderden,
volgen wij ook vandaag hun voorbeeld. Geen volk, stam of
dorp zal nog veilig zijn voor onze brute Noormanskracht! Stuk
voor stuk zullen we hen de oorlog verklaren en verslaan.
Vergeet vooral jullie strijdbijl en drinkhoorn niet, want zodra
we op rooftocht vertrekken, duurt het lang eer we
terugkeren!

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari: Giverweekend
Met alle andere givertakken van Merksem en Schoten
(behalve de 14) maken we er een geweldig weekend van! Het
thema van dit weekend is Netflixseries en wij hebben ervoor
gekozen om ons te
presenteren als overvaller
(en/of gijzelaar) van de
serie ‘Casa de papel’. Snel
de serie bingen is de
boodschap!

Zondag 23 februari: Punkvergadering (10.00u – 17.00u)
Vandaag staat alles in het thema van
grave kapsels, donkere schmink,
gescheurde broeken en vesten, maar
vooral ruige bassen en rebelse teksten!
Laat iedereen maar eens horen hoe wij
erover denken en waar we het vooral
allemaal niet mee eens zijn. Leve de
anarchie!
~ Don’t grow up, it’s a trap ~
Zondag 1 maart: Sportvergadering: Stan, Yoenes, Olivier
(10.00u – 17.00u)
Wie wordt de beste sporter? Scoor jij goals als Messi of
Ronaldo, fiets je zo snel als Boonen of kan je zo goed duiken
als Neymar? Daar kom je vandaag achter!

Zondag 8 maart: Planweekend leiding (geen vergadering ☹)
Omdat de leiding dit weekend jullie kamp tot in de puntjes
aan het voorbereiden is,
houden we dit jaar geen
vergadering. Tot volgende
week!
Zondag 15 maart: Geen
vergadering ☹
Met spijt in het hart moeten
we jullie meedelen dat we
elkaar ook vandaag niet zullen
zien. Jullie leiding zal, samen
met de andere leiding, een
EHBO-cursus volgen. Het
positieve is dan weer dat vanaf
nu niet alleen Robbe jullie kan
voorzien van een zalfje en plakkertje als jullie een pijntje
hebben.
Zondag 22 maart: Siamesetweeling-vergadering: Lise,
Michiel, Siard, Lena (10.00u – 17.00u)
Ooit al willen weten hoe het is om een siamese tweeling te
zijn? Goed nieuws: Vandaag is het de dag! Haal je het einde
van de dag zonder elkaar te haten? Deze dag wordt een
unieke aanrader! Komen = aanrader!

Zondag 29 maart: WWC-vergadering: Helena, Wannes,
Kamiel (10.00u -17.00u)
Ben jij het kapitalisme ook zo beu? Verdient je buurman die
zeven jaar gestudeerd heeft meer dan jij? Dan hebben wij de
ultieme oplossing! Wij introduceren de WWC: de ultieme
partij voor jou en mij. Plant één aardappel en krijg er 2 in de
plaats. Verklik 1 buurman en krijg er 1 in de plaats. Word jij
de absolute topman van de WWC? Niet dat jij er iets in te
zeggen hebt natuurlijk?
Wist je dat...
●
●

●
●

Kim Jong-Un de enige persoon in Noord-Korea is die
Kim Jong-Un heet?
Het ‘Reinheitsgebot’ de enige nog bestaande
warenwet is? De wet schrijft voor dat bier in Beieren
alleen mag bestaan uit water, gerst en hop. Deze wet
ontstond in 1516.
Er 895 Pokémons bestaan?
Het dit jaar opnieuw een schrikkeljaar is? Februari
heeft dus alweer 29 dagen in 2020.

Pieter

Brecht

Robbe

Outro


Dit was onze vierde treffer dit scoutsjaar!
Heb jij nog neefjes of nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes?
Neem ze zeker een keer mee naar de scouts want hoe meer
kinderen hoe meer plezier!
En 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!

SPONSORS

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

