
September - Oktober 



2 
 

 

INHOUDSTAFEL 
 

ADRESSENLIJST ................................................. 3 

SHOP & BAR ..................................................... 5 

INTROOTJE ....................................................... 5 

GROEPSCOMITÉ ............................................... 7 

SOCIALE MEDIA ................................................ 7 

KAPOENEN ....................................................... 8 

WELPEN .......................................................... 13 

JONGGIVERS ................................................... 20 

GIVERS ............................................................ 26 

OUTRO ............................................................ 31 

SPONSORS ...................................................... 32 

 

  

https://d.docs.live.net/0de284eda7a14eb8/Documenten/scouts/TReffer_Sjabloon_2019_2020.docx#_Toc17930537
https://d.docs.live.net/0de284eda7a14eb8/Documenten/scouts/TReffer_Sjabloon_2019_2020.docx#_Toc17930538
https://d.docs.live.net/0de284eda7a14eb8/Documenten/scouts/TReffer_Sjabloon_2019_2020.docx#_Toc17930539
https://d.docs.live.net/0de284eda7a14eb8/Documenten/scouts/TReffer_Sjabloon_2019_2020.docx#_Toc17930540


3 
 

ADRESSENLIJST 
 

Kapoenen                                      Kapoenenleiding@24sintfrans.be 

Toto Maxime Schnaphauf  Parklaan 11  ‘s-Gravenwezel 0498/31.10.83 

Kora Emma De Belie De Biezen 20 Merksem 0489/95.18.07 

Asjra Jonas Vandyck Frans 
Adriaenssensstraat 
128 

Merksem 0468/22.74.83 

Xebo Wout De Dobbeleer  Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 

 

Welpen                                           Welpenleiding@24sintfrans.be 

Marala Katrijn Vandyck Frans 
Adriaenssensstraat 
128 

Merksem 0468/10.55.08 

Akela Jef Van Trier Groot Hagelkruis 182 Antwerpen 0489/39.79.76 

Phaona Eva Zoungaras Sint-Ludgardisstraat 13 Merksem 0495/48.83.74 

Mang Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

 

Jonggivers                                    Jonggiverleiding@24sintfrans.be  

Stefanie Wegge Moeshofstraat 183 Merksem 0470/64.08.17 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 184 Merksem 0468/15.73.29 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Axel Schnaphauf Parklaan 11 ‘s-Gravenwezel 0498/31.17.92 

Dries Van De Mieroop Louis Vervoortlaan 13 Schoten 0489/71.87.59 

 

Givers                                          Giverleiding@24sintfrans.be 

Ruth de Lang Q. Matsysstraat 8  Schoten 0496/216109 

Jeroen Wellens  Meierhoek 19 Merksem 0471/19.83.40 

Jelle Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/29.48.22 

Lars Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0497/65.34.70 

mailto:Jonggiverleiding@24sintfrans.be
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Groepsleiding                            Groepsleiding@24sintfrans.be 

Nikki Collet Leeuweriklaan 6 Kapellen 0499/39.85.04 

Marie Gilias  Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Joren Hermans  Klaverbloemstraat 44 Merksem 0477/05.82.13 

Jeroen Wellens  Meierhoek 19 Merksem 0471/19.83.40 

Secretariaat                               Secretariaat@24sintfrans.be 

Dries Van de Mieroop  Louis Vervoortlaan 13 Schoten 0489/71.87.59 

Lies Van Rossum Bredabaan 218 Merksem 0483/47.38.79 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Materiaalploeg                          materiaalploeg@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Raf van Rossum  Bredabaan 218 Merksem 0486/78.45.62 

Axel Schnaphauf Parklaan 11 ‘s-Gravenwezel 0498/31.17.92 

Lars van Gaever  Bredabaan 787 Merksem 0494/79.80.36 

Shopteam                                  shop@24sintfrans.be 

Joren Hermans  Klaverbloemstraat 44 Merksem 0477/05.82.13 

Wout De Dobbeleer  Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 

Trefferploeg                             treffer@24sintfrans.be 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Jolien Schoeters Grote Hoek 20 Merksem 0476/79.53.16 

Sociale Media                           socialemedia@24sintfrans.be 

Manon Van Gaever Bredabaan 787 Merksem 0489/89.04.24 

Webteam                                   webmaster@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 
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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, ouders en sympathisanten  

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en wij kijken er alvast megahard 

naar uit!! Jullie nieuwe leidingsploegen staan helemaal paraat en hebben 

al enkele leuke vergaderingen en weekends op de agenda staan.  

Dit jaar kunnen jullie onze scoutskalender ook weer terug vinden op onze 

website: http://24sintfrans.be/kalender/  

Het coronavirus zal ook dit jaar voor nog veel onzekerheid zorgen, wat 

ook wij niet leuk vinden. We zullen jullie dan ook steeds op de hoogte 

houden wanneer we iets nieuws te weten komen. Wel kunnen we jullie 

al twee dingen beloven: we doen er alles aan om zo veel en zo leuk 

mogelijke dingen te organiseren en ten tweede kan de startdag al zeker 

doorgaan! 

De startdag zal plaatsvinden op zaterdag 5 september. We wijden het 

nieuwe scoutsjaar in met een gezamenlijke vergadering en een 

karaktervormende overgang. Jij bent dan toch ook van de partij? 

Als jullie nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die graag eens 

meekomen naar de scouts, zijn zij zeker en vast welkom! Hoe meer leden, 

hoe meer vreugd!!!  

Groetjes,  

Het nieuwe leidingsteam! 

http://24sintfrans.be/kalender/
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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 

facebookpagina 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/ 
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Heeeyy liefste kapoentjes,  

 

Hier is die dan de eerste treffer van dit jaar. Maak jullie 

maar klaar voor een scoutsjaar vol plezier en 

kameraadschap, zondagen vol leuke spelletjes en 

superleuke leiding. Tot snel!!! 

Zondag 13 september (14.00u tot 17.00u): ‘Wie is wie’-

vergadering? 

Onze eerste vergadering van dit jaar, supeeeeerspannend. 

Vandaag gaan we de kapoentjes en leiding waarmee we dit 

superleuk jaar tegemoet gaan beter leren kennen. Een ideale 

gelegenheid dus om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te 

maken. Zeker komen is dus de boodschap! Dit zal voor 

sommige kapoentjes ook de eerste vergadering zijn ooit, 

superduperspannend dus.  

KAPOENEN 
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Zondag 20 september (van 14u tot 17u): Cowboys en 

Indianen –vergadering  

“Kom pak je lasso maar, Zo 
vangen cowboys indianen 

We rijden over prairies, 
Steeds op zoek naar 
avontuur 

Heb jij me gevangen, Dan 
geef ik me over 

Sterf ik aan de totempaal, 
kom pak je lasso maar en 
vang me helemaal”  

Zoals jullie kunnen lezen aan dit geweldige liedje (waarop 
jullie leiding nog steeds danst :D) gaan we ons vandaag 

gedragen als echte cowboys en indianen!!! Breng dus zeker 
jullie cowboylaarzen, totempaal, pijl en boog, veren,... mee 
en vergeet vooral jullie indianenkoek niet!! 

 

Zondag 27 september (van 14u tot 17u) : Massaspelen 

 

Liefste schattiepetattieess  

 

Wij, jullie leiding, hebben een heel weekend vergaderd zodat 

we jullie en supertof jaar kunnen bezorgen en jongens, wat 

kijkt jullie leiding er al naar uit. Doordat we een heel 

weekend vergaderd hebben gaan we het vandaag het even 

rustig doen en gezellig samen met de andere leden leuke 

spelletjes spelen. De leiding kijkt alvast uit naar jullie komst! 

(!) Door het coronavirus kan deze vergadering er anders 

uitzien dan dat we normaal gewoon zijn. Wij houden de 
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maatregelen goed in het oog en brengen jullie meteen op de 

hoogte vanaf we meer weten over de restricties die getroffen 

moeten worden.  

Zondag 4 oktober (van 14u tot 17u):  Bomma- en Bompa 

vergadering  

Lieve kapoentjes, oeps ik ben fout:  lieve bomma’s en 

bompa’s! Vandaag gaan jullie door het leven als 

echte oudjes. Met de bijhorende koffiepauzes, 

rimpels, leesbrilletjes, grijze haren en natuurlijk niet 

te vergeten: een leuke bingo.  Zijn jullie nieuwsgierig 

wat er vandaag allemaal gaat gebeuren als jullie een 

dagje ouder zijn? Kom dan in je leukste bomma- of 

bompaoutfit naar de scouts (vraag gerust aan je 

opa/oma voor tips)!! Wij hebben er knetterveel zin in!! 

:)  

Zondag 11 oktober (van 14.00u tot 17.00u): 

Circusvergadering  

Dames en heren, jongens en 

meisjes. Kom dat zien, kom 

dat zien! Het circus staat weer 

in het dorp! Dit jaar hebben 

we een nieuwe act; mag ik 

een daverend applaus vragen 

voor de knotsgekke 

kapoentjes!!! Ja, dat klopt. Dit 

keer gaan jullie op de 

circusplanken staan! Ben jij 

een supergrappige clown of voel je jezelf eerder een 

leeuwentemmer? Laat het publiek maar eens versteld staan 

van jullie talenten! Vergeet zeker geen verkleedkleren en een 

4-uurtje mee te nemen. 
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Zondag 18 oktober (van 10.00u tot 17.00u): ‘Oud wordt 

nieuw’-vergadering 

‘Oud wordt nieuw-‘vergadering? “Leiding wat voor een rare 

vergadering is dat nu weer?” Ja kapoentjes, we horen het 

jullie al denken, maar vandaag wordt sowieso een 

knotsgekke en avontuurlijke vergadering vol oude en , jaja, 

ook nieuwe dingen. Zeker komen dus! En zoals je kan zien is 

vandaag ook de eerste hele dag van het scoutsjaar 

(supercool). 

 

 

 

 

Wist-je-datjes: 

* We hard ons best doen om in deze Covid-19-tijden de 

scouts op een veilige manier te doen doorgaan? 

* Het circus van Toni Boltini op 1 dag opgebouwd en 

afgebroken kon worden (echt uniek)? 

* Er geen enkel woord rijmt op “Herfst”? (en nee, “Kerfst“ is 

geen woord) 

* Mieren niet slapen ( waaaaattt? Ongelooflijk)?  

* Pizza vroeger voor de arme mensen was? (dikke danku aan 

Koning Umberto de 1ste en zijn vrouw die pizza populair 

maakten bij de hogere klassen, Mmmmmm) 



12 
 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

Hoi hoi liefste welpjes!  

 

Zoals jullie zien is de eerste treffer van dit scoutsjaar! Hierin 

kunnen jullie alle info vinden over de vergaderingen van 

september en oktober.. Hoewel de leiding jullie nog niet zo 

goed kent, zullen we daar vanaf de eerste vergadering al 

direct verandering in brengen! En zoals jullie zien zijn de 

volgende vergaderingen al direct allemaal knallers om het 

jaar goed te beginnen! Tot zondag!! Xoxo Phaona, Marala, 

Mang en Akela   

Zondag 13 september (van 10.00u tot 17.00u): Bekenden en 

Onbekenden 

Omdat we jullie nog niet kennen en jullie ons ook nog niet, 

starten we het nieuwe scoutsjaar met een 

kennismakingsvergadering. Wie vouwt of propt zijn wc-

papier? Wie laat er graag protjes in bad? Wat eet die leiding 

van jullie nu zoal graag? ... Kom het allemaal te weten 

vandaag! Vergeet zeker geen lunchpakketje mee te nemen, 

een vieruurtje en eventueel 

ook een regenjas! 

 

 

 

WELPEN 
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Zondag 20 september (van 10.00u tot 17.00u): Olympische 

Spelen  

 

Het is tijd voor het grootste sportevenement van het jaar: de 

olympische spelen. Warm zeker al 

maar op en stretch heel goed want 

vandaag gaan we kunnen zien wie 

de echte sporters zijn onder jullie en 

wie het wat rustiger wilt houden. 

Vergeet  jullie energierijk 

middagmaal en vieruurtje niet, 

zodat jullie genoeg fut hebben om misschien zelfs een 

podiumplaats te bemachtigen! 

 

Zondag 27 september (van 14.00u tot 17.00u): Massaspelen 

 

Vandaag is het maar een halve dag scouts, maar om dat goed 

te maken zijn het massaspelen! We gaan allerlei spelletjes 

spelen met de andere takken, de kapoenen, jonggivers en 

givers, en natuurlijk bewijzen dat de welpen de leukste tak 

van allemaal is (maar dat wisten jullie al allemaal ;). Kom dus 

zeker af en neem ook zeker een vieruurtje mee! 

(!) Door het coronavirus kan deze vergadering er anders 

uitzien dan dat we normaal gewoon zijn. Wij houden de 

maatregelen goed in het oog en brengen jullie meteen op de 

hoogte vanaf we meer weten over de restricties die getroffen 

moeten worden.  
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Zondag 4 oktober (van 10u tot 17u): Gender Bender 

 

Beste welpjes Vandaag gaan we alles eens omdraaien want 

het is genderbendervergadering. De jongens mogen hun 

mooiste make-up aandoen terwijl de meisjes hun stoerste 

kleren aandoen. Vergeet zeker geen middageten en 

vieruurtje. 

Zondag 11 oktober (van 10u tot 17u): Piraten in 

Groenendaal 

 

Ahoi mijn medepiraten!  

 

Hopelijk zijn jullie vandaag met het goede been uit jullie 

kajuit gestapt want vandaag gaan we een gevaarlijke 

schattocht maken door wilde zeeën en enge ravijnen met 

reusachtige vissen. Zijn jullie er klaar voor Arrrr?? Neem 

zeker een lekker middagmaal (brokkenpap) en een vieruurtje 

mee!  
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Zondag 18 oktober (van 10u tot 17u): Alles op wieltjes 

 

Vandaag staat alles in het thema: “alles op wieltjes.” Waarom 

wandelen als we ook kunnen rollen? 

Neem allemaal dus iets mee in het 

thema! Enkele voorbeelden; een fiets, 

step, rollerskates, skateboard, gocart... 

Neem ook een lunchpakketje en een 

vieruurtje mee, (maar niet overdrijven, 

anders moeten ze jullie ook nog eens 

naar huis rollen…) 

 

 

Wist-je-datjes: 

• Heet water bevriest sneller dan koud water 

• Regenwormen hebben 10 harten! 

• Als je je rechteroog sluit kan je niet over je 

rechterschouder kijken! 

• S’ ochtends ben je langer dan ’s avonds 

• Zeesterren hebben geen hersens 

• Phaona wordt uitgesproken als Paona, niet als 

Faona :)  

• Wij kijken keihard uit naar het scoutsjaaaar 
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Geef jij wat kleur aan Samson en Gert 

die terug van vakantie komen?
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Voila, tijd voor de eerste treffer van het jaar! Dacht je dat het vorig 

jaar al niet te overtreffen was? Dan hebben die toppers van een 

jonggiverleiding weer het onmogelijke klaargespeeld! De komende 

weken zullen goed gevulde zondagen vol awesome spelletjes je 

tegemoetkomen. Zeker komen dus, want dit wil je absoluut niet 

missen! 

De heilige legende: 

K=K: Kunnen is Komen! 

BH: Boterhammen meenemen. 

F: Fiets zeker niet vergeten! 

VK: Verkleedkleren meenemen/aandoen. 

M: Mondmasker meenemen 

 

Zondag 13 september (van 10.00u tot 17.00u) 

‘Blind dates’-vergadering 

Hallo allemaal, hier zijn we 

weer met een prachtig 

scoutsjaar in het 

vooruitzicht. Vandaag gaan 

we elkaar wat beter leren 

kennen. Samen op date gaan 

is hier de perfecte oplossing 

voor! Meisjes, leg jullie haar  

mooi en doe die lippenstift 

maar op. Jongens, gooi al 

jullie charmes maar in de 

JONGGIVERS 
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strijd. Op het einde van de dag hebben jullie jullie wederhelft 

gevonden! Leuuuuuk! Vergeet zeker niet met de fiets te 

komen, anders geen geliefde voor jou. 

K=K, BH, F, M 

 

Zondag 20 september (van 10.00u tot 17.00u)  

‘Pascalleke, voor mij nog een dagschotel’-vergadering  

Jullie weten zeker en vast wel van wie deze uitspraak is. 

Jaaaaaa,  van Xavier uit F.C. De kampioenen! En wat deed 

Xavier graag? Jaaaa, pintjes drinken. En wanneer drinkt 

Xavier de meeste pintjes? Jaaaaa, op een kroegentocht! Door 

die corona hebben we niet zo veel tijd gehad om nog eens 

goed bij te praten met al onze vrienden en vriendinnen. En 

wat zou daar nu de oplossing voor kunnen zijn? Inderdaad, 

een leuke 

kroegentocht! Jaja, 

alleen maar watertjes 

zijn van de partij. En 

waar doen we dat? 

VERRASSING! Kom dus 

zeker met jullie fiets, 

anders ga je niet ver 

komen op onze 

kroegentocht. Spanneeeend!  

K=K, BH, F, M 
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Zondag 27 september: Massaspelen (van 14.00u tot 17.00u) 

 

Vandaag is het zo ver! Massaspelen!!!!!  Vandaag is het onze 

kans om te laten zien aan alle andere takken dat wij de beste 

tak zijn. De leidingsploegen hebben samen geweldige 

spelletjes in elkaar gestoken dus smeer uw benen al maar in 

en “put your game face on” want vandaag gaan we ervoor. 

Aangezien de leiding net terugkomt van plan weekend, waar 

we btw een geweldig jaar hebben gepland, zal het vandaag 

maar een halve dag zijn….. Maar niet getreurd, het gaat een 

toffe halve dag worden!! We verwachten dus dat jullie 

massaal aanwezig zijn om onze tak te vertegenwoordigen. 

K=K, M 

(!) Door het coronavirus kan deze vergadering er anders 

uitzien dan dat we normaal gewoon zijn. Wij houden de 

maatregelen goed in het oog en brengen jullie meteen op de 

hoogte vanaf we meer weten over de restricties die getroffen 

moeten worden.  

Zondag 4 oktober (van 10u 

tot 17u) : ‘Fight against 

corona’-vergadering  

Kolonel Van Der Wegge, 

Adjudant Schnaphauf, 

luitenant Coosemans, 

Commandant Van de Mieroop 

en kapitein Collet hebben 

jullie hulp nodig, het Belgische 

leger heeft namelijk ons geheime eskader opgeroepen om te 

gaan vechten tegen corona. Dus doe jullie battle royaloutfit 

al maar aan, zet die camouflagestrepen op je gezicht, 

verzamel al uw medesoldaten en kom mee ten strijde 



23 
 

trekken vanaf 10u in Fort Den jey-gey-vey.  Wij hebben jullie 

hulp nodig dus wees erbij!  

Vergeet zeker geen verkleedkleren en ook je mondmasker 

niet vergeten voor moesten we de straat op gaan of in 

aanraking komen met de vijand!!!!! 

K=K, BH, F, M 

Zondag 11 oktober (van 10.00 tot 17.00) 

Colletje was op vakantie in Parijs en toen hij terugkwam was 

hij zijn aansteker kwijt, toen hij in zijn zakken aan het zoeken 

was dacht hij eraan dat hij een aantal plaatsjes had bezocht, 

zoals bv de Eiffeltoren maar ook de Notre Dame… Je kan het 

al raden: Colletje stak de Notre Dame in brand en daarom 

gaan wij vandaag de Fransen een beetje helpen… Zorgen 

jullie mee dat de Notre Dame er weer lit uitziet? 

 

K=k BH M  
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Zondag 18 oktober (van 10.00u tot 17.00u)  

‘Jullie leiding is de beste’-vergadering 

De naam van deze vergadering is een natuurlijk gewoon een 

feit. Maar ondanks dat het een feit is, hebben sommigen hier 

nog altijd hun twijfels over. NIET OK! Daarom gaan wij deze 

vergadering wederom aan jullie bewijzen dat wij (jullie 

allerliefste, leukste EN beste leiding) wel degelijk in ALLES de 

beste zijn. Jaja, hier komt een leiding-tegen-ledendag aan! 

Smeer jullie kleine spiertjes al maar goed in, want vandaag 

hebben we geen medelijden. Ook vandaag gaan we op 

verplaatsing, dus zeker met de fiets komen! 

  K=K, BH, F, M   

 

Wist je dat….: 

- sommige duizendpoten meer poten hebben dan 

miljoenpoten? 

- pinguïns niet kunnen vliegen maar wel beschouwd worden 

als vliegende vogel? 

- een struisvogel zijn hersenen kleiner zijn dan zijn oogbol? 

- de leiding er ongelooflijk veel zin in heeft?! 

- de leiding hoopt dat jullie er ook heel veel zin in hebben?! 
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 Chil       Tori                 Rikki          Droes              Tim 
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Yo Givers! Zijn jullie klaar om het meest epische scoutsjaar 

uit jullie carrière te beleven? Ik mag hopen van wel want de 

leiding is er helemaal klaar voor! In deze eerste treffer staan 

de eerste 6 vergaderingen. Onder elke vergadering zal u en 

paar afkortingen vinden. Daarvoor alvast een legende: 

K=K: kunnen is komen 

BH: boterhammen niet vergeten 

SR: Stalen Ros niet vergeten (voor bijna elke vergadering is 

een fiets essentieel) 

4U: vergeet geen koekje  

V: verkleedkleren 

Zondag 13 september: ONTGROENING (van 10.00u tot 

17.00u)  

Enkelen onder jullie zullen wel weten wat deze dag inhoudt, 

anderen zullen het geweldige gevoel ervaren om een echte 

giver te zijn. Een goede givertak is nu 

eenmaal opgebouwd uit offers. Hopelijk 

zijn jullie er allemaal, dat bespaart ons 

de nodige inhaalmomenten. 

Vergeet zeker geen kleren mee te 

brengen die vuil mogen worden.  

K=K, BH, 4U 

GIVERS 
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Zondag 20 september: Bakken, Braden, Zonnen (van 10.00u 

tot 17.00u)  

Niks beter dan de laatste zondag van de zomer naar het 

strand te gaan! EN niet zomaar een strand, neenee, het 

mooiste strand van heel België. Als jullie dachten gewoon 

een chille ZONdag (lol mopjes) te hebben, hebben jullie het 

natuurlijk wel mis. Neem jullie zonnecrème, strandballen en 

teensleffers maar mee want het belooft een stralende dag te 

worden.  

K=K, BH, 4U, SR  

Zondag 27 september: Massaspelen (van 14.00u tot 17.00u)  

Zoals gewoonlijk gaat heel de leidingsploeg het laatste 

weekend van september op planweekend om heel het jaar in 

orde te brengen, dat is dit jaar niet anders (tenzij corona een 

bitch is). Helaas wil dit wel zeggen dat deze zondag maar een 

halve dag is :( Vandaag gaan we ons niet amuseren op onze 

gewoonlijke locatie maar trekken we allemaal naar 

Groenendaal om massaspelen te spelen met heel de groep 

(wederom tenzij corona een bitch is). Hopelijk allemaal 

aanwezig om er een leuke dag van te maken. 

K=K, 4U  

(!) Door het coronavirus kan deze vergadering er anders 

uitzien dan dat we normaal gewoon zijn. Wij houden de 

maatregelen goed in het oog en brengen jullie meteen op de 

hoogte vanaf we meer weten over de restricties die getroffen 

moeten worden.  
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Zondag 4 oktober: Pokémonvergadering (van 10.00u tot 

17.00u) 

In wie van ons schuilt de beste trainer, wie zal de beste 

Pokémon vangen en wie zal meester worden van een 

onverslaanbare gym? Wij proberen onze goede vriend Ash 

nog even te contacteren voor tips en tricks en bereiden ons 

voor op een hinderlaag van team Rocket!! Zijn jullie er klaar 

voor? Let's go!! PS.: laat jullie gsm's maar thuis want 

Pokémon Go is te gesofisticeerd voor ons ;)  

K=K, BH, 4U 

 

 

 

 

 

Zondag 11 oktober: WERELDOORLOG III (van 10.00u tot 

17.00u) 

*Het is het jaar 2022. Er ontploffen nog meer granaten in 

Deurne-Noord en de hoogste toren van de kathedraal is nu 

de laagste. De straten krioelen van de cyborg-Chinezen en 

Vlaanderen staat in brand. Wat kan de wereld nog redden? 

Was er maar toevallig een groep van 15-17 jarige jongeren, 

gespecialiseerd in klakkebuis schieten en altijd aanwezig met 

een fiets! Dat zou misschien de wereld kunnen redden.* 

[Logboek van Alain Protu, Merksem, 11/10/2022] 

K=, BH, SR, 4U    
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Zondag 18 oktober: BOER zkt VROUW (van 10.00u tot 

17.00u)  

Goeiedage kik ben Henk en kik hou van MAAIEN, oosten en 

natuurlek min John Deere, das nu min merke. et is a 

trakteure serie 8 me 410 trekkracht von 2018. kheb een moai 

leve mar kik zen op zoeke naar een wufte da mee de patatte 

wilt zaaie en min koeie wilt melken. bentje een moaie wufte 

en kuntje goe me een rieke overweg kon dan mar een een 

kiek nemen op min erf. 

Jullie hebben het allemaal al wel door, maar vandaag gaan 

we de beste boer/boerin, de 

krachtigste tractor en de 

mooiste koeien voor jullie 

zoeken. 

Vergeet niet met een fiets te 

komen die fietst. Wie met een 

tractor komt krijgt pluspunten. 

K=K, SR, BH, 4U 

 

Wist je dat… 

● De aansteker het meest gestolen voorwerp is op de wereld 

● Bier pas in 2011 als alcohol werd geclassificeerd in Rusland 

● Er zitten 34 ingrediënten in een chicken nugget van de 

McDonalds en maar 1 ervan is kip 

● De beroemde wiskundige, natuurkundige, astronoom en 

filosoof Isaac Newton was ook uitvinder van het kattenluikje 
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Ruth  Jeroen  Jelle   Lars
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OUTRO 
 

Dit was de 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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