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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 
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 
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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 van de maand etc. Kom dat zien! 
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INTROOTJE 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten  
 
Hier is de tweede treffer van het jaar! Wat vliegt de tijd voorbij!  
 
Dit jaar kunnen jullie onze scoutskalender weer terug vinden op onze 
website: http://24sintfrans.be/kalender/  
 
Het coronavirus zal de komende maanden 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.  
 
Informatie en aanpassingen aangaande de eerste scoutsweekends, 
de Sinterklaas-vergadering, familieavond, kersthappening en de 
marsepeinwijnslag zullen steeds tijdig per mail meegedeeld worden. 
 
Als de leden nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die graag eens 
meekomen naar een scoutsvergadering op zondag, zijn zij zeker en 
vast welkom! Hoe meer leden, hoe meer vreugd!!!  
 
Groetjes,  
 
Het gehele 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 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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Halloooooo beste kapoentjes,  

Hier is dan, de tweede treffer van dit jaar! Ook deze treffer 
zit weer boordevol gigantische avonturen en superleuke 
spelletjes. Hopelijk zijn jullie weer zo talrijk aanwezig als de 
vorige vergaderingen, want die waren al echt megaleuk! We 
zien jullie snel in de groene wilde bossen van ons mooi 
Groenendaalpark. 

 
Zondag 25 oktober (van 14u tot 17u): Pyjama-vergadering 

Dag slaapkoppen!  
 
Vandaag is het een speciale dag. Het is namelijk één keer 
toegestaan om in jullie PYJAMA naar de scouts komen! Trek 
je leukste, mooiste of misschien warmste pyjama/onesie aan 
en kom genieten van een gekke vergadering op de scouts. 
Vergeet jullie wekker niet te zetten want om 14u gaan we 
van start!  
 
Wij hebben er in ieder geval al veel zin in!  

Tot dan! :)  

 

 

 

 

KAPOENEN 
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Zaterdag 31 Oktober- Zondag 1 november : 
Weekeeeennnddd !!!! 

Ja hoor kapoentjes, dit lezen jullie goed!  
 
Tijd voor het eerste weekend van dit jaar. Voor vele 
kapoentjes zal dit ook hun eerste scoutsweekend zijn, wat 
dus echt wel megaspannend is. Maak je vooral geen zorgen; 
we gaan ons gewoon twee dagen lang amuseren, zoals we 
altijd op zondag doen. Wij vinden het alvast superspannend 
en we hopen dat jullie allemaal meekunnen.   

Verder info volgt nog via mail/brief. 

 
Zondag 8 november (van 14u tot 17u) : Vriendjes-en-
vriendinnetjes-vergadering 

Dag lieve kapoentjes,  

Vandaag wordt het een gekke, maar megaleuke dag.  
Jullie mogen eens rondhoren bij jullie vriendjes en 
vriendinnetjes of die eens willen komen meespelen op de 
scouts. Want dat mag vandaag! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! :)  
Dus ken je iemand die eens een scoutsvergadering wilt 
meedoen, dan mag je hem/haar zeker uitnodigen om deze 
zondag  mee te komen spelen met de kapoenen van de 24!  
 

Vergeet je koekje/fruitje en drankje niet!  
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Zondag 15 november (van 10u tot 17u) : Leger-vergadering 

GEEEEEEEEEEEEEEFFFF ACHT!!!!  
Kapoentjes ingerukt!!!  
 
Vandaag dompelen we ons onder in het leven 
van een soldaat. We zullen de dag dan ook 
beginnen met extra vroeg op de scouts aanwezig 
te zijn zodat we er snel aan kunnen beginnen. In 
de voormiddag zullen we jullie een snelcursus 
‘Soldaat’ geven zodat we in de middag met z’n 
allen ten strijde kunnen trekken tegen de 
vijanden.  
Denk je dat je een echte soldaat kan zijn? Kom 
dat dan zeker bewijzen op deze extra lange 
scoutsdag!!! 

Vergeet zeker jullie rantsoenering voor ‘s middags niet! 
 

Zondag 22 november (van 14u tot 17u) : Paw Patrol-
vergadering 

Het is tijd voor Xebo zijn favoriete vergadering waarbij hij al 
zijn dekens en bekers kan bovenhalen. Jooeeppieee!!! 
Maaarrr, dat is niet het enige! Vandaag gaan we zoals Ryder, 
Marshall, Rubble, Rocky en al de rest misdaad bestrijden en 
andere mensen helpen.  
 
Verdienen jullie het om toegang te krijgen tot het Paw Patrol-
hoofdkwartier? Kom dat dan zeker bewijzen vandaag!!!! 

P.S.: Vandaag mogen jullie ook de marsepein en wijn die je 
besteld hebt komen ophalen in Groenendaal. 
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Zondag 29 november (van 14u tot 17u) : Tovenarij- 
vergadering   

“Hocus pocus pats. Ik wou dat het al zondag was!!!” 

Tover jij een boeketje bloemen uit je mouw? Of verander jij 
iemand anders in een pad? Laat dat maar eens zien op deze 
dag vol magie en plezier!  

Verkleed je vandaag als een echte 
magiër en laat Merlijn maar eens 
versteld staan van jullie tovertrucs!  
 
Natuurlijk is toveren niet gemakkelijk op 
een lege maag. Vergeet daarom geen 
vieruurtje mee om je krachten aan te 
vullen!   

 
Zaterdag 5 december (van 18u30 tot 20u30): 
Sinterklaasvergadering 

“Hij komt, hij komt. De lieve goede Sint. Mijn beste vriend, 
jouw beste vriend, de vriend van ieder kind.” 

Jaja, het is alweer zover!  

Vandaag krijgen we bezoek van een man die wel honderden 
jaren oud is. Het is de Sint!  
Samen met Sinterklaas en zijn knotsgekke vriendjes gaan we 
er vandaag een supertoffe vergadering van maken. Wat een 
topper om de avondvergaderingen mee te beginnen! 

 

 

 



12 
 

Zaterdag 12 december (van 18u30 tot 20u30) : Cinema-
vergadering 

Joepie de poepie vanavond is het cinema vergadering!  
 
Jullie mogen allemaal één film meenemen die jullie graag nog 
eens willen zien. Vanavond mag je ook een versnapering 
meenemen op één voorwaarde; dat je deze deelt met de rest 
van de kapoenen. Drankjes mogen ook mee!  
Wij zijn al erg benieuwd naar wat jullie lievelingsfilms zijn!  

Tot dan knakkers!!  

 

 

 

 

 

 

Wist-je-dat: 

● … walvissen en dolfijnen met één oog open slapen?  
● … een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?  
● … een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te 

kijken? 
● … een lepel honing het werk is van 12 bijen? 
● … olifanten niet kunnen springen? 
● … Bumba zijn eigen taal spreekt, namelijk het 

Bumbalees? Enkele van z’n favoriete woordjes zijn: 
“was da na”, “nonni nonni” en “tokki”  
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        Toto                     Xebo                 Ajsra                          Kora                                   
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Eeeej welpjes! Jaja, hier is de tweede treffer van het jaar!  

Kleed jullie voor deze zondagen zeker warm genoeg aan, 
want de herfst is in het land! Ondanks het gure weer heeft 
jullie leiding weer supertoffe en avontuurlijke 
vergaderingen in elkaar gestoken. Wees er dus zeker bij 😊  
Deze treffer begint met ons weekend! We kijken er al 
superhard naar uit!!!  
 
XoXo, Akela, Mang en Marala <3 
 
Vrijdag 23 oktober tot zondag 25 oktober: Kung Fu Panda-
weekend  
 
Yesss eindelijk op weekend! Het belooft superspannend te 
worden, want de eerstejaartjes en de nieuwe leden mogen 
eindelijk hun belofte afleggen. Daarnaast zal je ook de nesten 
te weten komen waarin jullie de rest van het jaar zullen 
zitten. Maaarrr dit weekend zal daarbovenop ook nog eens 
doordrongen zijn van kungfu en alles rond Kung Fu Panda. 
Dat zijn redenen te meer om zeker van de partij te zijn!  
 
(De brief hebben jullie al via mail doorgestuurd gekregen 😉) 
 

WELPEN 
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Zondag 1 november (van 10u tot 17u): Halloween-
vergadering 

Het is weer zover, het is Halloween!  
 
De dag waar je de engste versie van jezelf kan tonen… 
Daarnaast is het ook de dag waarop je veel snoep krijgt. Wij 
zijn al heel benieuwd naar jullie verkleedkleren! Zorg zeker 
dat je de griezeligste bent van de welpengroep, dan krijg je 
misschien wel een beloning!  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal op de 
vergadering, als je durft komen 
tenminste.. 
 
oEoEoEoEohhh.  

 
Zondag 8 november (van 10u tot 17u): Pokemon-
vergadering  
 
Wat is dat daar nu? Oooh, het is een wilde NINETALES!  
 
Je kan het al raden. Vandaag is het Pokémon-vergadering! 
Zijn jullie klaar to catch ‘em all!?. Doe zeker maar je beste 
Pokémontrainingspak en jullie mooiste pet aan, want 
Pokémon-rainer worden is zeker niet gemakkelijk. Wie weet 
ben je op het einde van de dag even goed, of zelfs beter dan 
Ash… Natuurlijk moet je ook oppassen voor Team Rocket!!! 
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Zondag 15 november (van 14u tot 17u): Vriendjes-en-
vriendinnetjes-vergadering  
 
Hallo liefste welpen,  

Vandaag is het vriendjes- en vriendinnetjesvergadering. We 
weten dat jullie op de scouts al de beste vrienden van de hele 
wereld hebben, maar we kunnen op deze dag proberen om 
onze groep nog wat uit te breiden! Vraag deze week aan 
jullie beste vrienden en vriendinnetjes of ze eens een dag 
mee willen komen naar onze scouts! 
Vergeet zeker geen drinken en vieruurtje (en eventueel ook 
een regenjas) mee te nemen!  

Xoxo  

De leiding  
 

Zondag 22 november (van 10u tot 17u): De Mol is Among 
Us-vergadering 
 
Vandaag moet je iedereen van de welpen goed in het oog 
houden… Je kan niemand anders vertrouwen of geloven… Er 
bevindt zich namelijk een imposter onder ons die jullie de 
hele dag voor de gek gaat houden! Het is aan de crewmates 
om de imposter te ontmaskeren. Zijn jullie er klaar voor?! 
 

(!) Vandaag kunnen jullie de wijn en marsepein komen 
afhalen in Groenendaal! 
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Zondag 29 november (van 14u tot 17u): Doni de dinosaurus-
vergadering 

BOEM…BOEM…BOEM…BOEM Wie maakt er zoveel lawaai 
met zijn zware pas?  
 
Het is Doni de Dino!! Vandaag maken jullie allemaal kennis 
met hem en gaan we samen op avontuur! Kijk wel uit voor 
vallende meteoren en de naderende ijstijd.  
Neem zeker een vieruurtje mee!  
 
(!) Vandaag loopt de vergadering maar 
van 14u tot 17u!  

 

 

 

 

Zaterdag 6 december (van 18:30u tot 20:30u): Sinterklaas-
vergadering 
 
Wie komt er daar in de verte met zijn stoomboot over de 
Schelde gevaren? Het is de Sint! 
Vandaag vindt de eerste avondvergadering van het jaar 
plaats vol verrassingen. Als jullie allemaal braaf zijn geweest 
dit jaar komt er misschien wel een Special Guest met heel 
veel lekkers voor jullie!  

Tot dan! 
 
De leiding 

 



18 
 

Zondag 13 december (van 18:30u tot 20:30u): Kerstfeestje 
 

Vandaag is ongetwijfeld een van de gezelligste avonden van 
het jaar: de kerstboom staat netjes versierd op ons lokaal, 
het mooie park van Groenendaal ligt bedekt onder een laagje 
sneeuw… Maar dan is er nog één ding dat ontbreekt: een 
kerstfeestje met hapjes, drankjes en cadeautjes natuurlijk! 
Vergeet geen pakje van onder de €5 euro mee te nemen, dan 
gaat iedereen vandaag met een leuk cadeautje naar huis! 

Hopelijk kan iedereen erbij zijn! 

Hohoho, de leiding 
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Tijd voor kunst en cultuur 
Op de volgende pagina’s vinden jullie mooie kleurplaten van 
de welpenleiding. Kunnen jullie hen herkennen? Als jullie 
jullie deze maand vervelen of geen zin hebben in huiswerk 
kunnen jullie deze pagina’s ook altijd afdrukken en inkleuren!  

Veel plezier!  XXX MARALA, MANG, AKELA 
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Tijd voor treffer nummer twee van het jaar… Welke fijne 
vergaderingen staan jullie nu te wachten op zondagen in 
het wondermooie Groenendaal daar? Komen we terug met 
gevulde magen? Gaan we naar Mars of naar Lars? Ga ik mij 
ranzig vuil maken of is de dras niet te raken? Komt er een 
goedheilig man langs of moeten we komen in onze 
Mustangs? Eén ding staat vast: plezier en vertier zijn 
gegarandeerd, met de 24 op uw arm getatoeëerd!  

Wij hopen natuurlijk dat jullie als stoere bonken en 
bonkinnen het gure weer trotseren. Want laten we eerlijk 
zijn, dat beetje regen en iets mindere warmere weer 
houden ons niet tegen! Het is beter dan thuis in de 
schoolboeken zitten te markeren. Zo lang moet je ook niet 
wikken en wegen. Met de treffer in de hand, is de zomer in 
het land! 

De heilige legende: 

K=K:  Kunnen is Komen! 
BH:   Boterhammen meenemen. 
F:      Fiets zeker niet vergeten! 
VK: Verkleedkleren meenemen/aandoen. 
M:  Mondmasker meenemen. 

 
 

 

 

JONGGIVERS 
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Vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 oktober: Eerste weekend 

Deze zondag komen jullie mammie en pappie jullie halen van 
ons megaleuk weekendje. Dit wilt zeggen: geen scouts op 
zondagnamiddag. Pak een lekker warme douche en ga maar 
gezellig in de zetel liggen! Dan zijn jullie tegen volgende week 
weeral helemaal fris om er terug in te vliegen!  

Zondag 1 november (van 10u tot 17u): Fast and the furious-
vergadering  

VROOM VROOM VROOM  

Het is zo ver! Vandaag gaan we op verplaatsing, en niet 
zomaar op verplaatsing… We gaan ons verplaatsen op 
wieltjes. Ik hoor het jullie al zeggen: “Leiding, ne fiets heeft 
ook wielen.”. Ja dat is waar, maar dat telt vandaag niet. 
Vandaag mag je uw zotste ideeën bovenhalen en met alles 
op wieltjes afkomen. Denk maar aan skateboards, nen Tesla, 
tractor, go-car, skates, vliegtuig,... Je kan het zo gek niet 
bedenken of de leiding wilt dat je ermee afkomt!!!  

Vergeet zeker geen beschermingskledij en wieltjes niet.  

 

P.S.: als je met uw fiets komt, steelt Colletje al uw wielen.  

K=K, M 
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Zondag 8 november (van 10u tot 17u): Het leven is geen 
ponykamp  

Smeer vandaag jullie benen maar goed in, want het wordt 
een stevige dag! Vandaag gaan jullie leren sluipen, schieten, 
navigeren en nog veel meer. Het wordt een vergadering om 
in de boekjes te zetten. Zie dat jullie talrijk aanwezig zijn en 
dan geven we er samen een lap op!  

P.S.: camouflage en uw stalen ros zouden vandaag wel eens 
van pas kunnen komen!  

K=K, BH, F, M 

Zondag 15 november (van 10u tot 17u): Johnny’s en 
Marina’s-vergadering 

BAM JONGUUH!  
Zet die nitro aan, zet uw boxen op 100 en knallen maar! Jaja, 
vandaag mag je uw innerlijke Johnny of Marina helemaal 
ontketenen. Dus smeer die pot gel in uw haar, geef je haar 
een gekke kleur en trek je minst gestreken joggingbroek aan, 
want wij gaan hard vandaag. Niets is té gek, want zoals elke 
volleerde Johnny of Marina weet “Only god can judge me” en 
“Een dag niet geraved, is een dag niet geleefd”. We zullen 
vandaag Merksem en omstreken onveilig maken dus fris die 
hak-skills even op en don’t 
forget: hardcore4life!!!  

DOEIII GABBERS 

K=K; BH; F; M; VK 
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Zondag 22 november (van 10 u tot 17u): Zigzaglijn-
vergadering 

Vandaag mogen jullie eindelijk die tonnen en tonnen 
marsepein ophalen die jullie de voorbije maand hebben 
verkocht. We hopen dat er genoeg is voor het betalen van 
het kampterrein. Omdat we door het coronavirus niet langs 
konden gaan van plein naar plein, brengen we de marsepein 
rond van kozijn naar kozijn. Coronaproof; zo blijft iedereen 
gezond en piekfijn. Door het fietsen komt er misschien wel 
zadelpijn, maar fietsen is beter dan gaan met de Lijn. Iedere 
koper verdient een dolfijn. Maar laten we misschien 
beginnen met de marsepein en wijn. We spelen zelf 
misschien proefkonijn. Niet voor de wijn daarvoor zijn jullie 
nog te... We doen het coronaproof, zo is er geen chagrijn.  

K=K, BH, F, M 

Zondag 29 november (van 10u tot 17u): De laatste hele dag 
vergadering van het jaar-vergadering   

Jaja, zoals jullie zien aan de titel van deze vergadering is het 
weeral de laatste volledige zondag van het jaar… Vanaf 
volgende week zijn het terug avondvergaderingen. Ik hoor 
het jullie al zeggen: “OOOOOH, jammeeeer!”, maar niet 
getreurd. We gaan er voor de laatste keer in 2020 een 
spetterende laatste hele dagvergadering van het jaar van 
maken! Trek de verkleedkleren van jouw favo 2020-
vergadering maar aan! Okeee, die van 2019 mogen ook 
aangezien 2020 een zeer kort scoutsjaar was. Misschien 
spelen we jouw lievelingsspelletje van die vergadering 
opnieuw ;) Kom zeker met de fiets!  

   K=K, BH, F, VK, M 
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Zaterdag 5 december (van 19u tot 21u): Sinterklaas-
vergadering 

*BOENK BOENK* 

“Wasda,… Is da wa ik peis da et is?”, zei Piet. “Ja!”, zei Sint, 
“Het is vandaag de dag vóór mijn verjaardagggggg!!!!”.  

Wees er dus allen bij om deze zalige dag samen te vieren met 
Sint en Piet!  
Vandaag vindt onze eerste avondvergadering ook plaats!  

Tot vanavond!  

 

 

K=K, M 

 

Zaterdag 12 december (van 19u tot 21u): 
Ik weet ook niet wat we gaan doen vandaag-vergadering 

Kerstfeestje? Kersthappening? Of gewoon een gezellige 
filmavond op het lokaal? Het zijn allemaal reële opties… Het 
enige wat we nu kunnen zeggen, is dat ik het ook niet weet. 
We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen op een 
kersthappening van formaat, of dat we allemaal samen 
gezellig kunnen tafelen op het lokaal, maar in deze onzekere 
coronatijden kan niemand dat zeggen.  
 
In ieder geval hopen wij jullie allemaal in levende lijve te zien. 
We maken er sowieso samen iets onvergetelijk van! 

Kusjes de leiding 

K=K, M 
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Wist-je-dat…:  

● … het klein beetje stof dat in de broekzak achterblijft 
een naam heeft? Het heet namelijk “gnurr”. 

● …een zebra zwart met witte strepen is? Dus niet wit 
met zwarte strepen? 

● …sommige mensen schrik hebben voor kippen? Deze 
fobie heet “alektorofobie”. Ik begrijp hen wel; kippen 
zijn best angstaanjagend! 

● …het coronavirus zijn naam te danken heeft aan zijn 
kroonvormige uitstulpingen? “Corona” is namelijk 
Latijns voor “kroon”.  

● … de leiding heel hard uitkijkt naar het eerste 
weekend?! Het gaat onvergetelijk worden! 
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Hier is ie dan! De tweede treffer van het jaar! Hou jullie 
klaar voor vergaderingen vol leuke activiteiten en een 
veelbelovend weekend!  

Enjoyyy  

Xxx, de giverleiding 

 
Vrijdag 23 oktober tot zondag 25 oktober: Weekend!!  
 
Hey bende kippenknotsen! 

Jullie gaan gewoon op New Kids-weekend, jonge! Kamt uw 
haarmatje en gooit uwen jogging in de plooi, want wellie 
gaan is een keer op weekend, eh. Lekker een keer goed die 
benen losgooien en niet naar Joni Bernal luisteren, want dat 
is echt ne (*PIEP*). 
 
Maakt uw dus al is lekker klaar en denkt al is aan uwen top-
outfit. 

Houdoe 

 

Gelieve niet te betalen met 
stukskes ham. 

 

GIVERS 
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Zondag 1 november (van 10u tot 17u):  FATTY BOOM 
BOOM-vergadering  

Yuu waddup dikzakken,  

Iedereen met het juiste been uit bed gestapt? Of moet ik 
zeggen gehesen? Aah slecht mopje, maar je hebt het al door; 
vandaag gaan we ons amuseren met dik zijn.   

PS: HET IS GEEN BOEFVERGADERING!!!!! Krantenpapier, 
kussens en een overall zijn leuk om je te verkleden of doe 
gewoon heeeeel veeeel kleren aan. 

    
 

Zondag 8 november (van 10u tot 17u): Alles op wieltjes-
vergadering 

Vandaag gaan we rijden, sjeesen, karren… Kortom; alles met 
snelheid en voertuigen! Neem dus maar alles mee wat 
wieltjes heeft, want we gaan er met vliegende vaart op af!  

Neem natuurlijk geen dure dingen mee 😉😉. 

K=K, BH, F 
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Zondag 15 november (van 10u tot 17u): Stand your ground-
vergadering 

Wij hebben gehoord dat er de laatste tijd wat dreigingen en 
spanningen zijn in onze omgeving. Het is aan ons om dit tot 
op het bot uit te zoeken en onze vestiging te verdedigen!  
Dus hou jullie klakkenbuizen en klei alvast klaar!  
 
Vergeet ook zeker jullie eten, drinken en vieruurtje niet. 

 
 

Zondag 22 november (van 10u tot 17u): Marsepein-dag  

Hopelijk hebben jullie allemaal genoeg marsepein en wijn 
verkocht! Natuurlijk moet die marsepein ook verdeeld 
worden en dat gebeurt vandaag, op Marsepeindag!  
Wat houdt dit in?  
Wij, goede zielen als we zijn, zullen de marsepein gaan 
rondbrengen aan alle lieve mensen die marsepein en wijn 
hebben gekocht. Tot dan! 
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Zondag 29 november (van 10u tot 17u): Griekse 
mythologieën-vergadering 

Godedekke, dit zal wel echt een epische dag worden!  

Wie weet gaan we wel een lange zware tocht vol monsters of 
een minder lange tocht vol prachtige nimfen en ferm 
gespierde Spartanen maken? Wie weet worden we wel om 
de tuin geleid door Hades? Of stelen we een schat van 
Olympus? Wat zou een mythologische vergadering immers 
zijn zonder een goed mysterie? 

Spannend, spannend, spannend! 

 

 

Zaterdag 5 december (van 19u00 tot 21u00): Sinterklaas-
vergadering 

Dag lieve kinders van me, 

Jullie leiding heeft gevraagd om jullie deze vergadering in de 
gaten te houden, omdat er toch wel een paar durvers in de 
givergroep zitten.  

Hopelijk moet ik jullie niet in Piet zijn zak steken en 
verdienen jullie allemaal een cadeautje!   
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Zaterdag 12 december (van 19u00 tot 21u00): Casino-
vergadering 

Vandaag trekken we allemaal ons ‘James Bond’-kostuum aan 
en bluffen we er volledig op los. Kan jij een straight flush 
halen en beter dobbelen dan de anderen? Is jouw pokerface 
even bikkelhard als dat van Chris Moneymaker (een bekende 
pokerspeler volgens Google)?  

We zullen zien wie de hoofdprijs mee naar huis neemt!  

K=K 

 

 

 

 

 

 

 

        Ruth                       Lars                    Jeroen                     Jelle  
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OUTRO 
 
Dit was de tweede treffer het 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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