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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 Langh 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 van de maand etc. Kom dat zien! 
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INTROOTJE 
 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

Wat is dit merkwaardig scoutsjaar voorbij gesjeesd!  

Maar dat betekent niet dat de 24 Sint-Frans is uitgefeest! 

 

Dus geen paniek en geen verdriet, want vervelen, zal je zeker niet.  

 

Je leiding is immers al aan het springen om op gezellige 

avondvergaderingen van 19u tot 21u met jullie de pannen van het 

dak te swingen. 

 

Zin in een overdonderende, verbluffende en verwonderende 

belevenis?  

Dan staat je leidingsploeg op de verrassingsvergadering at your 

service! 

 

Ga ook nog eens op bezoek bij de grootouders en neem afscheid van 

je knappe vamp… 

Want in juli is het tijd om te vertrekken op kamp! 

 

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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Spijtig genoeg is het al zover… De laatste treffer van dit jaar. 

Maar niet getreurd, er volgt nog een superleuk zomerkamp 

waar we ons megahard gaan uitleven en amuseren. Lees 

deze laatste treffer maar eens goed door, want wie weet 

hebben we wel een verrassing op de laatste vergadering 

gepland…       Vanaf nu zijn het ook avondvergaderingen 

doordat de leiding een drukke examenperiode voor de boeg 

heeft. Vergeet dus zeker niet dat de vergaderingen op 

zaterdagavond is i.p.v. op zondag plaatsvinden! 

Tot ziens lieve kapoentjes!!! 

 

Zaterdag 22 mei (van 19u tot 21u): Kermis-vergadering   

De geur van lekkere vettige smoutebollen, het geluid van 

gillende kindjes in de botsauto’s en vallende blikjes in het 

ballenkraam... Ja, het is zover! De kermis staat dit jaar nog 

eens op het dorpsplein. Vandaag gaan we zien wie van jullie 

de meeste kermisvaardigheden heeft. Wie kan er het beste 

eendjes vangen, blikken werpen of andere bestuurders van de 

baan knallen in de botsauto’s? Kom dus zeker meedoen, want 

misschien ga jij wel naar huis met die 

megagrote roze ponyknuffel die als hoofdprijs 

naar jou ligt de lonken in het schietkraam… 

Tot vanavond kermisgangers !  

 

KAPOENEN 
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Zaterdag 29 mei (van 19u tot 21u): Asjra-vergadering  

Aan wat denk je als je de naam “Asjra” hoort? Inderdaad; aan 

die superslimme scoutsleider die minstens een IQ van 

1.000.000 heeft.  

Vanavond gaan we testen of jullie even slim zijn als dit genie. 

Dit doen we met z’n allen op “De grote Asjra-Quiz”. Sla op 

voorhand nog eens al de schoolboeken open om zoveel 

mogelijk informatie en kennis op te doen, want gemakkelijk 

gaat het zeker niet worden vanavond! Kom zeker af en laat die 

hersentjes nog maar eens kraken om te laten zien dat jij met 

je team slimmer bent dan Asjra.  

Hier zijn alvast enkele opwarmertjes voor vanavond: 

Hoeveel tentakels heeft een octopus?                                                        

Hoe heet de koning van België? 

Hoe lang is een Chinees? 

Wat is het eerstvolgende schrikkeljaar? 

Wie zijn de slimste mensen van de hele wereld? 

 

Antwoorden; 

• 8 

• Koning Filip 

• Gemiddeld 1m70 

• 2024 

• Jolien en Brecht van de Trefferploeg 
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Zaterdag 5 juni (van 19u tot 21u): Xebo-vergadering 

Hebben jullie je al eens afgevraagd hoe het komt dat Xebo zo 

groot en sterk is? Dit komt door de jarenlange training die 

Xebo met vallen en opstaan heeft doorstaan. Na bloed, zweet 

en tranen heeft hij dan ook heel veel ervaring met …   

VEEEEEL ETEN!!!!  

Wanneer hij een klein hongertje 

heeft, durft hij soms wel vijf 

hamburgers en vele frietjes te 

eten. Xebo zal dan ook nooit een 

koekje, aangeboden door jullie 

lieve kapoentjes, weigeren. 

Vandaag treden jullie in de 

voetsporen van Xebo dus bereid die smulbekjes al maar voor 

en maak je klaar voor een heus eetfestijn.  

Zaterdag 12 juni (van 19u tot 21u): Toto-vergadering  

Vandaag is het Toto-vergadering. Zoals jullie wel weten is Toto 

(en de rest van de kapoenenleiding eigenlijk stiekem toch ook) 

grote fan van sport en beweging.  

Daarom gaan we vanavond eens alles uit de kast halen en gaan 

we superveel verschillende sporten spelen. Smeer je kuiten 

dus maar goed in en vergeet zeker geen water, want het zal 

een vermoeiende vergadering worden. Daarnaast kan 

sportieve kledij ook goed van pas komen. Denk jij dat je de 

sportiefste kapoen bent? 

Of ben jij de kapoen met 

het meeste balgevoel?  

 

We gaan het vanavond 

allemaal te weten komen!  



11 
 

Zaterdag 19 juni (van 19u tot 21u): Kora-vergadering  

Dag allerliefste kapoentjes!  

Joepie de poepie! Vandaag is het Kora-vergadering. Kora is 

een aantal keer niet naar de scouts kunnen komen omdat ze 

mensen ging verzorgen in het ziekenhuis. Als alles goed 

verloopt, zal Kora hierdoor een echte verpleegster worden!  

Hoe dat het er aan toe gaat in het 

ziekenhuis? Dat komen we vanavond te 

weten! Zijn jullie klaar om mensenlevens 

te redden en om elkaar te helpen en 

verzorgen? Wij in ieder geval wel :)  Jullie 

mogen jullie vanavond verkleden in 

eender welke hulpverlener: 

brandweerman, politieman, dokter, 

verpleging, etc., want zij zijn allemaal even 

belangrijk! Wij kijken er alvast erg naar 

uit!! Tot dan!!  

Zondag 27 juni (van 10u tot 17u): Verrassingsvergadering   

WABLIEEEEEEEFFFTTTTTT?!?!?  

Is het al de laatste vergadering???!!!  

Wat ging dit jaar snel voorbij, zeg … Vandaag wordt het nog 

eens voor de laatste keer knallen op zondag. Wat we gaan 

doen, houden we nog even een geheimpje. Wij kunnen jullie 

al wel vertellen dat het mega-super-deluxe-fantastische-fijne 

vergadering gaat worden. Zijn jullie ook al benieuwd?? Komen 

is de boodschap!! Vergeet geen 

boterhammetjes vandaag, want we gaan er 

nog eens een volledige dag een dikke lap op 

geven! Plezier gegarandeerd!  

Dikke elleboog van jullie favoriete leiding!  
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4 juli tot en met 10 juli: Kamp 

Ein-de-lijk is het zover… Het moment waar we al het hele jaar 

naar uitkijken: het kapoenenkamp.  

Het belooft ook dit jaar weer een knaller van een kamp te 

worden met onze befaamde vetzakkendag, superleuke grote 

spelletjes, misschien wel een verfrissend uitstapje en zo veel 

meer voor jullie om te ontdekken.  

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal meekomen zodat we 

met heel de groep deze zotte zeven dagen tegemoet kunnen 

gaan. 

Wist je dat... 

• Cola  groen zou zijn, als het niet donker gekleurd zou 

worden? 

• Honing nooit bederft? 

• Een hamburger van de McDonald’s niet snel bederft? 

Na een jaar zou je het nog steeds kunnen eten (al 

raden we niet aan om dit te proberen). 

• Je een halfuur moet fietsen om een banaan te 

verteren? 
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Hey lieve welpen!  

Hier zijn we dan met de laatste treffer van het jaar. De 

avondvergaderingen gaan weer beginnen en als afsluiter van 

het jaar hebben we een leuke verrassingsvergadering in 

petto!  

Maar dat is nog niet alles, want zoals jullie ondertussen 

weten, vertrekken we binnenkort op kamp! Een reis door de 

ruimte! De nieuwsgierigen onder jullie kunnen al eens een 

kijkje nemen in het ledenboekje. Tot zondag!  

XoXo  

Mang, Marala en Akela <3 

 

Zondag 23 mei (van 10u tot 17u): Reisje rond de wereld-

vergadering  

Ola, bonjour, hallo lieve welpen, vandaag gaan we alle hoeken 

van de wereld ontdekken. Van de Sahara in Afrika tot de 

kangoeroes in Oceanië. Pak dus jullie lunchpakket en drinken 

mee en dan gaan we samen 

op avontuur.                             

Tot dan! 

De leiding.  

 

 

WELPEN 
 



14 
 

Zaterdag 29 mei (van 19u tot 21u): Welpen@TheMovies  

(Eerste avondvergadering)  

Eeeen, ACTIE!  

Vandaag is de eerste avondvergadering van 2021 en dan is er 

niets beter dan eens lekker gezellig naar een filmpje te kijken.  

Wordt het een romantische film? Of toch liever één met heel 

veel actie?  

Dat komen jullie allemaal te 

weten vanavond. Vergeet 

zeker geen lekkere snack en 

drank, en dan zien we jullie 

op deze avondvergadering.  

 

Zaterdag 5 juni (van 19u tot 21u): Spionnen-vergadering  

Wie van de welpen is de beste spion? Wie is sluwste? Wie is 

de dapperste? Wie is de 

slimste? Wie is de sterkste? 

En vooral, wie is de coolste? 

Dat gaan we vandaag eens 

uitzoeken. Trek vanavond 

jullie mooiste kostuum maar 

aan en laat jullie innerlijke 

James Bond maar eens zien.  

Vanavond redden jullie de 

wereld als een echte spion! 

 

 

 



15 
 

 

Zaterdag 12 juni (van 19u tot 21u): Casino-vergadering  

Vanavond draait het allemaal rond zo veel mogelijk geld 

verdienen! Ben jij goed in kaartspelletjes? Of eerder in 

dobbelspelletjes? Of in beide? Er zal zeker wel iets tussen 

zitten voor jou! Dan rest de vraag; wie gaat er bankroet naar 

huis en wie gaat er als de rijkste welp naar huis?  

Neem dus zeker je goed geluk mee en je pokerface! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 juni (van 19u tot 21u): Sluip-Kruip-vergadering  

 

Op deze laatste avondvergadering staat alles in thema van 

kruipen en sluipen.  

“*…………….*”      

“Hoor je dat?” 

 “Nee” 

“Ik ook niet, ik hoor niets!”  

Jullie kunnen natuurlijk nog niets horen omdat de leiding al 

maandenlang aan het trainen is waardoor wij ons geruisloos 

kunnen voortbewegen in een slaapzak. Ondertussen zijn wij 

in het verstoppen ook een krak geworden. Zijn jullie ook zo 

stiekem en stil? Neem dan voor vanavond zeker een slaapzak 

mee en je komt het te weten!  
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Zondag 27 juni (van 10u tot 17u): 

VERRASSINGSVERGADERING! 

Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar. Daarom 

hebben we besloten om er een super-speciale-mega-

verrassings-vergadering van te maken! Neem dus zeker een 

lunchpakketje en een vieruurtje mee. Verdere en nodige 

informatie zal zeker nog volgen. 

 

Na deze dag kunnen we vol spanning wachten ons superkamp! 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 juli- Dinsdag 20 juni: REIS DOOR DE RUIMTE-

KAMP 

WOEHOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEE 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEE 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEW!!! 

Eindelijk op kamp!  

YES YES YES!  

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor! Jullie 

ook? Tot dan!! 
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Wist je datjes 

• Wist je dat een worm maar liefst 10 harten heeft? 

• Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar 

leven in een badkamer doorbrengt? 

• Wist je dat meer dan 50% van de wereldbevolking 

nog nooit heeft getelefoneerd? 

• Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste 

rij letters van je toetsenbord kunt maken 

topprioriteit is? 

• Wist je dat ratten en paarden niet kunnen 

overgeven? 

• Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 

150 kilometer per uur? 

• Wist je dat vlinders met hun poten proeven? 

• Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven 

zonder zijn hoofd? 

• Wist je dat er elk uur exact 60 minuten voorbij gaan? 

• Wist je dat wij alle drie superhard uitkijken naar het 

kamp? 

Als afsluiter nog 3 goede moppen: 

• Er was eens een pinguïn die ademde door zijn gat. Hij 

ging zitten en hij was dood. 

• Waarom kan Henk niet fietsen?  

(antwoord onder de Harry Potter) 

• Wat is blauw en vierkant?  

(antwoord onder de Harry Potter) 

 

 

 

https://www.knups.nl/wistjedat/een-worm-maar-liefst-10-harten-heeft
https://www.knups.nl/wistjedat/een-vrouw-gemiddeld-2-jaar-van-haar-leven-in-een-badkamer-doorbengt
https://www.knups.nl/wistjedat/een-vrouw-gemiddeld-2-jaar-van-haar-leven-in-een-badkamer-doorbengt
https://www.knups.nl/wistjedat/meer-dan-50-procent-van-de-wereldbevolking-nog-nooit-heeft-getelefoneerd
https://www.knups.nl/wistjedat/meer-dan-50-procent-van-de-wereldbevolking-nog-nooit-heeft-getelefoneerd
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/ratten-en-paarden-niet-kunnen-overgeven
https://www.knups.nl/wistjedat/ratten-en-paarden-niet-kunnen-overgeven
https://www.knups.nl/wistjedat/je-niest-met-een-luchtsnelheid-van-ruim-150-kilometer-per-uur
https://www.knups.nl/wistjedat/je-niest-met-een-luchtsnelheid-van-ruim-150-kilometer-per-uur
https://www.knups.nl/wistjedat/vlinders-met-hun-poten-proeven
https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd
https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd


18 
 

 

 

 
(Henk is een steen) 

(Een groen rondje) 
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Oei! Brecht is de weg kwijtgeraakt… Kan jij 

hem naar zijn huisje brengen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: https://www.kids-n-fun.nl/knutselenpuzzel/puzzels/doolhof 

https://www.fromthegrapevine.com/lifestyle/photo-slideshow-roundup-

hobbit-homes-around-world 

 

https://www.kids-n-fun.nl/knutselenpuzzel/puzzels/doolhof
https://www.fromthegrapevine.com/lifestyle/photo-slideshow-roundup-hobbit-homes-around-world
https://www.fromthegrapevine.com/lifestyle/photo-slideshow-roundup-hobbit-homes-around-world
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Kan jij de volgende droedels oplossen? 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

bron: https://www.quizvragen.eu/tags.php?tag=Droedels 

 

Oplossing 1: Overbevolkt 

Oplossing 2: Cirkelzaag 

Oplossing 3: Kussensloop 
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Hallo liefste leden!  

Het is weer tijd voor de laatste treffer van het scoutsjaar… 

*SNIF SNIF*  

Hopelijk vonden jullie het jaar even leuk als jullie leiding! 

Maar droog die traantjes nog maar eventjes, want het is nog 

niet volledig gedaan. Er staan nog een paar leuke 

avondvergaderingen op jullie te wachten EN als kers op de 

taart hebben we HET KAMP NATUURLIJK!  

Maar first things first! Val dus nog niet te snel in slaap achter 

die tv op zaterdagavond ;)  

Doooeeeeiiii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGGIVERS 
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Zaterdag 22 mei (van 19u tot 21u): Kwiskwat-vergadering  

“Beantwoord de vragen en doe het snel. Maak je squad klaar 

voor het spel. Zet je spelers op de baan, laat ze dan de rest 

verslaan. Kwiskwat de quiz met extra wat.”  

Heeey Kwiskwatkids  

De examens en/of grote toetsen komen er voor iedereen aan 

dus waarom zullen we niet eens testen hoe slim jullie nu wel 

zijn! Vandaag kan je laten zien of jij een echte bigbrain bent of 

je het toch meer moet hebben van je looks ;-) . We verwachten 

niets minder dan 10/10, maar dat zal wel lukken zeker?  

Tot dan! 

 

 

 

Zaterdag 29 mei (van 19u tot 21u): Game Night @ het lokaal 

Breng vanavond jullie favoriete gezelschapsspel mee, want wij 

zijn heel benieuwd naar de manier waarop jullie jullie 

concurrenten willen overtreffen, naar jullie discipline, 

zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen! 

Kubbs is al aanwezig op het lokaal, dus schrap dat maar van je 

lijstje. See you tonight!  
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Zaterdag 5 juni (van 19u tot 21u): Timmy eet graag-

vergadering 

Zoals jullie allemaal weten, eet Tim vaak, veel en graag. 

Daarom organiseren we vanavond eens een iets specialere 

vergadering waarbij je best niet te veel op voorhand eet. De 

peeps die vegetariër zijn, geven best op voorhand een seintje 

aan de leiding dat zij aanwezig zullen zijn. Op die manier 

kunnen we voor elk wat wils voorzien! 

 

 

 

 

Zaterdag 12 juli (van 19u tot 21u): Night @ the movie theater 

The Godfather, The Pink Panther, Casino, Apocalypse Now, 

Disney’s Hercules, Casablanca, Shutter Island,… zijn slechts 

enkele van de miljarden films die de afgelopen tachtig jaar de 

cinemazalen hebben doen volstromen.   

Hopelijk geraken wij er vanavond uit welke spannende, 

romantische of supergrappige film wij deze vergadering gaan 

zien. Trek vanavond allemaal je leukste en warmste onesie 

aan, want wij gaan er een hele gezellige filmavond van maken! 

Wij zullen er bovendien voor zorgen dat er enkele 

versnaperingen aanwezig zijn en een drankje meesmokkelen 

onder je jas of in je handtas is toegestaan in deze cinemazaal.  

Tot vanavond!     



24 
 

Zaterdag 19 juni (van 19u tot 21u): 

Slaapzakspelletjesvergadering  

Deze avond gaan we het lekker knus en gezellig houden!  

Je mag vanavond uw slaapzak meenemen en wie wilt, mag ook 

in z’n pyjama komen ;) Hoe knusser, hoe beter zeg ik altijd.  

Maar wat gaan we doen met die slaapzak? Wel, wel wel. We 

gaan ons vanavond weer even kapoen voelen en die goeie 

oude slaapzakspelletjes naar boven halen. Welk spelletje vond 

jij als kapoen en welp de leukste?  

Tot vanavond! 

Zondag 27 juni (van 10u tot 17u): Verrassingsvergadering!!! 

JOEPIEEEE! Het is weer zo ver!  

Het hoogtepunt van het jaar (behalve het kamp dan)  

DE VERRASSINGSVERGADERING!  

Vandaag gaan we voor de laatste keer nog eens alles geven op 

een prachtige zondag in juni. Het is de aller-aller-allerlaatste 

vergadering van dit jaar      Maar geen verdriet, want we gaan 

er weer een enorme knaller van maken! Wat wij voor jullie in 

petto hebben, houden we nog even geheim. (*duuuuuuuhh*). 

Maar het zal weer een onvergetelijke vergadering worden, dus 

zorg dat je erbij kan zijn!!  

Tot dan Schatteloukes 
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Wist je datjes: 

● Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur 

ooit gemeten is? 

● Wist je dat je voet ongeveer even groot is als de 

binnenkant van je onderarm? 

● Wist je dat de maag van een zeester uit zijn lichaam 

komt om te eten? (Yiiikes) 

● Wist je dat de Bijkolibire de kleinste vogel ter wereld 

is? (Echt een cutie) 

● Wist je dat Vans altijd op hun zool terecht komen als 

je ze gooit? 

● Wist je dat de leiding ongelooflijk veel zin heeft in het 

kamp! Jullie toch ook? 

Jullie leiding XOXO 
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Beste beste beste givers,  

Wij hebben weer heel wat activiteiten op het programma 

staan de komende weken. Aarzel dus niet om je te 

verdiepen in deze geweldige, nieuwe, maar laatste treffer!  

XOXO 

Zaterdag 22 mei (van 20u tot 22u): Baddies-vergadering 

Zijn jullie echte baddies? Zijn jullie mooi en onafhankelijk? Zijn 

jullie altijd on fleek, straight up slaying? Zitten jullie vol 

zelfrespect en pikken jullie niets van wat andere zeggen?  

Zo niet, is dat niet erg. We gaan er sowieso een topavond van 

maken! 

Zaterdag 29 mei (van 20u tot 22u): Spelletjes-vergadering  

De leiding heeft vernomen dat de jongeren van vandaag 

weinig tot bijna geen gezelschapsspelen meer spelen.  

DAT KAN TOCH NIET!!! WAT IS ER LEUKER DAN EEN GOEI 

SPELLEKE MET DE MOATEN?! 

Neem vanavond dus allemaal je favo spelleke mee. Zo kan je 

uw kameraden eens laten zien wie de baas is.  

 

 

 

GIVERS 
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Zaterdag 5 juni (van 20u tot 22u): Just Dance, Gonna Be 

Okay, da da doo-doo-mmm-vergadering 

WOOOSHH WOOOSHH 

Voelen jullie de examenstress al? Wij wel, dus daar moet snel 

verandering in gebracht worden. Laat de stress maar thuis en 

kom je beste dansmoves laten zien op de Yskelder. 

Links,rechts, 1-2-7,... Chicken move, ow jhaaa, LETSSS GOOO.  

 

Zaterdag 12 juni (van 20u tot 22u): Één tegen allen-

vergadering 

Wie van jullie kan de beste kaarthuizen bouwen of de uniekst 

liefdesbrieven schrijven? En denken jullie dat jullie daarbij de 

leiding kunnen verslaan? Dat zullen we vanavond zien! Wij 

hebben namelijk een hele boel challenges klaarstaan voor 

jullie waarmee je jezelf kan bewijzen door middel van efficiënt 

teamwork, discipline, zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen. 

Massaal komen, is de boodschap. Anders maken jullie al 

helemaal geen kans      . 
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Zaterdag 19 juni (van 20u tot 22u): Snack-vergadering   

BOEFFFEEEEE!!!!! Ooh ja, het is weer zo ver! 

Vanavond gaan wij onze buikjes rond eten. Jullie hoeven dus 

thuis niet mee aan tafel te schuiven, want de leiding gaat deze 

vergadering voor jullie de lekkerste snacks en hapjes serveren.  

Wie kan er het meeste, snelste en beste eten? Wel, dat zullen 

we vanavond te weten komen. De winnaar mag naar huis gaan 

met de mooiste trofee die je je maar kan inbeelden.  

Oh ja, niet vergeten om 3 euro mee te nemen als je afkomt!  

Tot dan! 

 

Zondag 27 juni (van 10u tot 17u): Verrassingsvergadering  

Hier zijn we weer met een goede, volledige zondag-

vergadering!!! Het is dan ook meteen de laatste vergadering 

voor het kamp. Wat we gaan doen, is duidelijk aan de 

bovenstaande vergaderingsnaam… Eén grote verrassing. Wij 

horen jullie al denken ‘maar leiding wat is de verrassing dan?’. 

Er is maar één manier om daar achter te komen natuurlijk.  

Allemaal zeker aanwezig zijn voor deze laatste 

knalvergadering van het jaar! 
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Jelle          Jeroen  Lars  Ruth                                 
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OUTRO 

 

Ziezo, ook aan deze mooie treffer en fijn scoutsjaar komen 

een einde.  

Wij zouden jullie graag bedanken voor de inzet, het geduld 

en de steun die zijn getoond om dit, toch wel, eigenaardig 

scoutsjaar tot een goed einde te brengen!  

Hopelijk zien we elkaar (zonder mondmasker) terug in 

september waar we dan opnieuw een onvergetelijk 

scoutsjaar kunnen inzetten! 

Tot dan! 

 

 

 

 



31 
 

 

SPONSORS 

 
Elektriciteitswerken  

Pieters.  
-Renovatie  

- Nieuwbouw  

- Domotica  

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