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ADRESSENLIJST 
 

Kapoenen                                      Kapoenenleiding@24sintfrans.be 

Zazoe Katrijn Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/10.55.08 

Kora Emma De Belie De Biezen 20 Merksem 0489/95.18.07 

Veva Ruth De Langh Q. Matsijsstraat 8  Schoten 0496/21.61.09 

Nala Nicky Arancibia 

Gonzalez 

Plankenbergstraat 35  Deurne 0468/16.53.59 

Kerri Olivier Stordeur Grasbloemstraat 5 Merksem  0487/31.66.36 

 

Welpen                                           Welpenleiding@24sintfrans.be 

Marala Jef Van Trier Groot Hagelkruis 182 Ekeren 0489/39.79.76 

Mang Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

Leela Jessica Erdem Campiniastraat 60 Merksem 0498/46.41.88 

Shere Khan Lena Verkaeren Q. Matsijsstraat 23 Schoten 0484/92.88.79 

 

Jonggivers                                    Jonggiverleiding@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42  Merksem 0493/14.35.89 

 

Givers                                          Giverleiding@24sintfrans.be 

Pieter Wachters Kopstraat 222 Schoten 0471/85.47.92 

Stefanie Wegge Moeshofstraat 183 Merksem 0470/64.08.17 

Jelle Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/29.48.22 

Jonas Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/22.74.83 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Groepsleiding                            Groepsleiding@24sintfrans.be 

Marie Gilias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Maxime Schnaphauf Parklaan 11 ‘s Gravenwezel 0498/31.10.83 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 184 Merksem 0468/15.73.29 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Secretariaat                               Secretariaat@24sintfrans.be 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Lies Van Rossum Bredabaan 218 Merksem 0483/47.38.79 

Materiaalploeg                          materiaalploeg@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Lars van Gaever  Bredabaan 787 Merksem 0494/79.80.36 

Lars Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0497/65.34.70 

Raf van Rossum  Bredabaan 218 Merksem 0486/78.45.62 

Arthur Michiels Willy Staeslei 87 Ekeren  0472/46.15.04 

Shopteam                                  shop@24sintfrans.be 

Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Trefferploeg                             treffer@24sintfrans.be 

Jolien Schoeters Waterstraat 41 Schilde 0476/79.53.16 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Sociale Media & Propaganda  socialemedia@24sintfrans.be 

Ruth De Langh Q. Matsysstraat 8  Schoten 0496/21.61.09 

Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42  Merksem 0493/14.35.89 

Webteam                                   webmaster@24sintfrans.be 

Wout De Dobbeleer  Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 
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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 heldhaftig 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  

We hebben ondertussen al enkele vergaderingen achter de rug wat wilt 

zeggen dat het tijd is voor een nieuwe treffer boordevol leuke 

vergaderingen. Alle takken zijn reeds vlot van start gegaan en hebben 

genoten van de eerste vergaderingen waarbij we niet telkens moesten 

letten op allerhande coronaregels die vele mogelijkheden toch wel wat 

beperkten… We hebben er ook aan gedacht om prachtige sfeerbeelden te 

nemen tijdens deze weken, zodat ouders mee kunnen volgen hoe de leden 

(en stiekem ook de leiding) genieten van hun teruggekeerde vrijheden.  

We zijn inmiddels ook begonnen met de marsepeinverkoop die ervoor 

zorgt dat allerhande scoutsactiviteiten door kunnen gaan, zoals de opbouw 

van het nieuwe welpenlokaal, waarover meer info op de kaas- en 

wijnavond die uiteraard ook voor de deur staat. Doe dus zeker jullie best 

om de marsepein zo goed mogelijk te verkopen want als heel de tak goed 

verkoopt, volgt er misschien wel een fijne beloning... Vergeet je bestelling 

niet ten laatste tegen 23 oktober in te dienen! 

Buiten de Marsewijnslag en de Familieavond (23/10) bieden we u ook nog 

enkele andere activiteiten aan zoals de Dag van de Jeugdbeweging (22/10), 

het eerste weekend en de befaamde Kersthappening op de Yskelder 

(18/12). Ook gaan binnenkort de avondvergaderingen van start aangezien 

menig leden en leiding binnenkort terechtkomen in de examenperiode, 

waarvoor we iedereen alvast veel succes wensen. Tijdens die 

avondvergaderingen krijgen we trouwens misschien wel een bezoek van 

een heel speciale man...  

Kortom: veel om naar uit te kijken! Wij hopen dat jullie allemaal altijd 

aanwezig zijn!  

Groetjes van het Trefferteam 
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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 & Propaganda. Mis deze grandioze sensatie niet en like dus 

zeker onze facebook pagina 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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Lieve kapoentjes, we zijn weeral een treffer verder! 

Ondertussen hebben jullie elkaar al goed leren kennen en 

weten jullie hoe het er op onze zondag aan toe gaat. Wat een 

toffe vergaderingen hebben we al gehad! Maar geen zorgen, 

we hebben weer een aantal knallers voorbereid voor jullie, 

geen tijd om jullie te vervelen! Ook is de marsepeinslag weer 

begonnen, benieuwd hoeveel jullie al verkocht hebben! 

Tegen het einde van de treffer beginnen we ook al met 

avondvergaderingen, en natuurlijk mogen we ons super-

fantastische weekend niet vergeten! Daarnaast mogen we 

eindelijk onze kersthappening laten doorgaan, dus kom 

zeker genieten van een warme chocomelk en gezellige 

muziek! Tot zondag! Xoxo Nala, Veva, Kora, Kerri en Zazoe 

Zondag 24 oktober: Geen vergadering  

Wij hebben heeeel spijtig nieuws voor jullie :(( Vandaag is het 

geen scouts. Dit omdat we allemaal moeten uitrusten van een 

geweldige kaas en wijnavond, waar we 

jullie allemaal hopen te zien. Van al dat 

dansen en eten zijn we een beetje moe 

geworden en moeten we toch even een 

rustdag inlassen. Zie maar dat jullie heel 

goed uitrusten want vanaf volgende week 

vliegen we er weer dubbel en dik in!! 

 

(!) NIET VERGETEN: De marsepein en wijn moet 23 oktober 

binnen zijn! 

KAPOENEN 
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Zondag 31 oktober (14u - 17u):  Halloween-vergadering  

De lelijkste heksen, machtigste tovenaars en 

angstaanjagendste spoken zitten allemaal ondergedoken in 

ons groenendaalgriezelkasteel !  

Neem je bezemsteel al maar 

mee, want alleen de griezeligste 

wezens kunnen het kasteel 

betreden! Kom dus zeker 

verkleed want het wordt een 

superspannende 

halloweenvergadering! 

 

Zaterdag 6  t.e.m. zondag 7 november: Weekeeeeend!!  

Oeeeeeeee spannend, we gaan op weekend! Dit zal voor 

iedereen de eerste keer zijn dat jullie op weekend vertrekken, 

aangezien de weekends vorig jaar niet mochten doorgaan. Het 

eerste weekend bestaat maar uit 1 overnachting, zodat jullie 

al eens kunnen wennen aan het slapen op een matje, naast de 

andere kapoentjes… Er gaan ook foeriers mee die het lekkere 

eten van jullie ouders gaan proberen te evenaren.  Het thema 

gaan we nog niet verklappen, dat krijgen jullie binnenkort te 

weten via een brief! 
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Zondag 14 november (14u - 17u): Vriendjes- en 

vriendinnetjesvergadering  

Lieve kapoenen 

Vandaag is het een speciale vergadering. Het is namelijk 

vriendjes- en vriendinnetjesvergadering. Jullie horen het 

goed… Op deze speciale zondag mogen jullie vriendjes en of 

vriendinnetjes meenemen naar de scouts. Ze mogen dan een 

dagje mee komen spelen met ons. Dus heb jij een vriendje en 

of vriendinnetje op school, hobby, bij jou in de straat of 

eigenlijk eender waar? Dan kan je eens vragen of ze tijd en zin 

hebben om een vergadering mee te komen spelen. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde! Het belooft weer een 

superfantastische zondag te worden!  

Vergeet je koekje en drankje niet :)  

Tot dan sloebers!  

 

 

 

 



11 
 

Zondag 21 november (14u - 17u): ‘Thomas de trein’-

vergadering  

Dag kapoenen, jullie kennen vast allemaal Thomas de trein. 

Maar wisten jullie ook dat de leiding hem persoonlijk kent? 

Thomas komt ook vaak langs in het centraal station van 

Antwerpen. Om een ode te brengen aan Thomas zijn prachtige 

wielen mogen jullie vandaag allerlei dingen op wieltjes 

meenemen (bv: step, fiets of rolschaatsen). Vergeet ook zeker 

geen 4- uurtje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Zondag 28 november (10u - 17u): Boeren- en 

boerinnenvergadering  

Moooeeeeh…. Horen jullie de koeien al loeien? En de 

varkentjes knorren?  

Vandaag gaan we eens zien hoe echte boeren en boerinnen 

leven, hoe ze hun boerderijdiertjes verzorgen en hoe ze 

lekkere kaas maken van de geitjes. Trek jullie mooiste botten 

maar en en neem jullie beste humeur mee want we gaan er 

een lap op geven als echte boeren en boerinnen!!  

Vergeet jullie zeker niet te verkleden in jullie mooiste 

boerenoutfit!! 

Vandaag is het een hele zondag vergadering, dus vergeet 

zeker geen boterhammen én een vieruurtje mee te nemen!  
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Zaterdag 4 december: Sinterklaasvergadering (18u30- 

20u30)  

Daar wordt aan de deur geklopt… Wie staat 

daar? Een oude man. 

Ik denk dat jullie wel weten wie we bedoelen, 

jawel Sinterklaas komt langs! Jullie zijn toch 

braaf geweest dit jaar? Natuuuuuurlijk, want wij 

hebben alleen maar brave kapoentjes in onze 

groep. Daarom moeten jullie vandaag allemaal 

komen, want de Sint komt onze scouts een 

bezoekje brengen! En misschien valt er ook wel 

iets lekkers te rapen … Zeker komen dus... 

 

Zaterdag 12 december: Filmvergadering (18u30 - 20u30)  

Wat doet een mens nu het allerliefst op een knusse 

zaterdagavond… Een film kijken natuurlijk!  

Vanavond richten we het lokaal in als een ware kinepolis-

cinemazaal. Neem jullie favoriete snackje en drankje mee, dan 

kan deze avond niet meer stuk! 

Als je een lievelingspyjama of 

onesie hebt mag je die ook altijd 

aantrekken. Voila, dan kunnen 

we beginnen! Leun maar lekker 

achterover, lichten uit, eeeen…. 

Actie! “Elaba, wie is er daar zo 

luid met zijn chipszakske bezig? 

Ssssttttt” “Trrriiiiiiinggg 

Triiiiinnnggg” “Potvolkoffie, wie 

zijn GSM staat er nog aan?” 
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Weetjes 

● Waarom stinken Kerrie zijn scheetjes zo erg? Tijdens 

de vertering van het eten en drinken komen er 

gassen vrij en omdat er zwavel meekomt, daarom 

stinken scheetjes zo erg.  

● Wist je dat de stof dat zich in het puntje van je 

broekzak verzamelt, gnurr heet?   

● Wist je dat vleermuizen altijd links afslaan als ze een 

grot uitvliegen? 

● Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

(omdat zij de eiwitten uit het bloed nodig hebben 

voor de ontwikkeling van hun eitjes) 

● Wist je dat de windsnelheid van een tornado hoger 

kan zijn dan de topsnelheid van een formule 1-auto?  
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Beste welpen 

 

 

Dit is nu al de tweede treffer van het jaar seg! Wat vliegt de  

tijd toch als het leuk is. En ik kan jullie al zeggen dat er in deze 

treffer weer een aantal toppertjes staan, hoor. Een treffer 

met veel evenementen, supertoffe vergaderingen en als 

groot hoogtepunt ons eerste weekend. Dus trek jullie warme 

kleren maar aan en dan gaan we samen op avontuur.  

Veel liefs van jullie beste leiding! 

 

Zondag 24/10: Geen vergadering 

Beste welpen 

Vandaag is het geen vergadering omdat we allemaal onze 

lekkere kaasplank van gisteren nog aan het verteren zijn. Zet 

jullie vandaag dus maar eens luilekker in de zetel en rust maar 

goed uit zodat jullie volgende week weer even enthousiast 

kunnen meedoen als de vorige weken.  

Tot volgende week, de leiding.  

 

 

 

 

(!) NIET VERGETEN: De marsepein en wijn moet 23 oktober 

binnen zijn! 

WELPEN 
 



16 
 

 

Zondag 31/10 (10u-17u): Marsepeinvergadering 

Hey hoi liefste welpen 

Vandaag is het onze eerste verkoopzondag voor de 

marsepeinslag. We gaan van deur tot deur in Merksem om 

onze overheerlijke marsepein aan alle mensen aan te bieden. 

Hopelijk doen er veel mensen 

open, want met de opbrengst van 

deze zondag sponsoren we de 

bouw van ons nieuwe supercoole 

lokaal dat eraan komt. Vergeet 

vandaag zeker geen eten en 

drinken want we gaan veel 

stappen, en pak voor de zekerheid 

toch ook maar een regenjas mee.  

 

Zondag 7/11 (14u-17u): Dikzakkenvergadering 

Snoep, chocolade, popcorn … vinden jullie 
allemaal wel lekker he, geef maar toe! Wij 
hebben jullie door hoor. Niet erg, wij ook. Deze 
dag is dan ook speciaal voor ons allemaal, want 
diep vanbinnen zijn wij allemaal wel dikzakken. 
Maar dit houdt ons dan zeker niet tegen om een 
actieve dag te hebben. Dus vandaag trek je niet 
enkel je dikzakkenkleren aan, maar ook je 
actieve kleren. (Steek maar krantenpapier of 
kussens in jullie kleren!) 

 

Neem zeker iets lekkers als vieruurtje en voldoende drinken 

mee! 
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Vrijdag 12/11 t.e.m. zondag 14/11: Weekend 

Het is weeral ons eerste weekend 

van dit jaar beste welpen!  

Wat vliegt de tijd toch als we plezier 

hebben! 

Het thema kunnen we nog niet verklappen, maar jullie mogen 

er zeker van zijn dat we er iets onvergetelijks van gaan maken. 

Het enige wat we al met zekerheid kunnen zeggen, is dat de 

eerstejaars hun beloftes zullen afleggen én dat jullie eindelijk 

te weten zullen komen in welk nest jullie nu eigenlijk zitten.  

Vergeet zeker jullie slaapzak en matje niet en dan zien we jullie 

wel op ons supergeweldige weekend. Kusjes en knuffels, de 

leiding.  

 

Zondag 21/11 (10u – 17u): Omgekeerde vergadering  

Ollah neplew gaadnav si sella diaardegmo!  

Oei dat is misschien nog even wennen, maar geen probleem! 

We zullen er vandaag wel op oefenen. Een trui doen we 

binnenstebuiten en achterstevoren, natuurlijk. Zijn jullie ooit 

al eens een dag begonnen met een vieruurtje? Heel de dag 

achteruit lopen, zullen we dat eens 

testen? Dan kan je jezelf afvragen: 

‘Leiding, maar wordt ja dan nee en nee 

ja?’ Het antwoord op die vraag is nee... of 

bedoelen we nu ja? We gaan het allemaal 

meemaken.                                                                  

Allemaal komen natuurlijk.  

Vergeet jullie bokes, vieruurtje en goed 

humeur niet! 
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Zondag 28/11 (10u – 17u) Marsepeinvergadering  

Vandaag is het weeral de tweede keer dat we marsepein gaan 

verkopen. Vandaag hebben we maar één doel: proberen om 

de tak te worden die het meeste marsepein verkocht heeft. 

Zorg er dus voor dat jullie er super uitzien in jullie uniform en 

haal jullie beste verkooptrucs maar boven, want we zullen ze 

kunnen gebruiken vandaag.  

Vergeet zeker geen eten en drinken en pak ook zeker een 

regen/dikke jas mee.  

 

 

 

 

 

Zaterdag 4/12 (18u30 – 20u30): Sinterklaas-vergadering  

O wie klopt daar kinderen, O wie klopt daar kinderen.  

Na een heel jaar wachten is hij er eindelijk weer. De Sint en 

zijn roetpieten zijn weer in het land. Hopelijk zijn jullie 

allemaal braaf geweest, want hij heeft wat lekkers mee voor 

jullie. Zijn jullie toch stout geweest? Dan krijgen jullie de roe, 

maar wij zijn zeker dat dat niet het geval was en dat jullie 1 

voor 1 topkinderen zijn. 

Omdat dit de eerste 

avondvergadering is zullen jullie 

geen koekje moeten meepakken, 

want we gaan ervan uit dat er wel 

eens een lekkere verassing op 

jullie staat te wachten.  
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Zaterdag 12/12 (18u30 – 20u30): Among usvergadering 

Iedereen kent het wel, het wereldberoemde spel Among Us. 

Een willekeurige imposter die probeert om de 

nietsvermoedende crewmates te saboteren, zonder dat ze 

hem of haar doorhebben. Dit doet de imposter het beste door 

zo goed mogelijk te liegen en te bedriegen. Normaal mag 

liegen niet, maar ik denk dat we er voor deze vergadering wel 

eens een uitzondering kunnen maken. Tot dan en kijk uit zodat 

je niet gesaboteerd wordt.  

 

 

 

 

 

(!) PS: op zaterdag 18/12 organiseren we onze jaarlijkse 

kersthappening die zal doorgaan op de Yskelder.  

Kom dus zeker eens kijken en geniet van een hapje of een 

drankje terwijl je rond een gezellige en warme vuurkorf staat.  
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Wist je dat…: 

- Een slak 3 jaar kan slapen?  

- Het hart van een blauwe vinvis zo groot is dat een klein kind erdoor 

kan zwemmen? 

- Een dronken mier altijd op zijn rechterzijde valt?  

- Jaarlijks meer mensen sterven door een vallende kokosnoot dan van 

een haaienbeet?  

- Stof in huis voornamelijk uit dode huidcellen bestaat?  

- Vleermuizen altijd linksaf slaan als ze uit een grot vliegen?  

 

 

 

 

Mang  
Leela  

Sherry   

Marala 
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Zoek de verstopte herfstwoorden en 

vind de juiste oplossing! 
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Hey daar kinders, hier is de tweede treffer alweer. Nadat we 

het jaar in volle vaart zijn gestart zetten we dat voort op een 

nieuwe knettergekke manier. Nu het einde van het jaar in 

zicht komt kunnen we uitkijken naar enkele van onze 

befaamde activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging, 

het weekend, de kaas en wijn en natuurlijk ook de Sint en de 

kersthappening. Reden genoeg om altijd aanwezig te zijn 

dus! 

 

Hieronder de gebruikte afkortingen 

K=K: Kunnen = komen 

BH:  Boterhammen meenemen. 

F: Fiets zeker niet vergeten! 

VK: Verkleedkleren meenemen 

 

 

 

 

 

 

 

JONGGIVERS 
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Zaterdag 23 oktober (18u00 in Tutti): Kaas- en (z)wijnavond  

Naar jaarlijkse gewoonte is het vandaag onze 

geweldige kaas- en wijnavond, met natuurlijk 

een megagekke bingo…  

Dat wil je niet missen hè?! Schrijf je snel in via 

de site en dan zien we je daar met plezier 

afkomen. Weet jij al welke bingoprijzen je wil 

scoren, of ben je meer geïnteresseerd in het 

lekkere eten…? 

(Foto: Everzwijnenweetjes.org) 

 

Zondag 24 oktober: Geen Vergadering  

Wow, zoveel hebben wij nog nooit gegeten!  

We geraken gewoonweg niet op de scouts omdat we zo rond 

zijn geworden van al die kaasschotels en bingoprijzen (deze 

niet opeten ➔ wijze tip van jullie leiding).  

Daardoor gaat de leiding vandaag een beetje sporten om de 

extra kilootjes eraf te werken en dus is het geen vergadering… 

Sadddd maar hey, volgende week staat er misschien wel iets 

heel leuk te wachten… 

 PS: Check deze awesome datum, en dan kan je je tranen wel 

weer drogen hè!  
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Vrijdag 29 t.e.m. 31 oktober:  WEEKEND!!!!!!!!!!! 

“Do you like scary movies?”  

Het eerste weekend is eindelijk hier en iedereen heeft er 

natuurlijk enorm veel zin in. Uiteraard is dit geen gewoon 

weekend maar een halloweenweekend (spooky…).  

Het wordt een weekend boordevol enge avonturen dus de 

leiding oefent alvast hun beste brullen en gillen om jullie 

lekker te laten verschieten. Bereid jullie dus zeker voor om te 

griezelen en om op spokenjacht te gaan en laten we dan 

hopen dat jullie niet snel bang worden… Muahahah! 

PS: Het is zover, jullie kunnen je favoriete spel eindelijk spelen 

en de leiding met rust laten jeeeej! 

 

 

Zondag 7 november (10u – 17u): The Battle of the Scouts-

vergadering  

Slijp jullie zwaarden, zadel jullie paarden en spreek jullie zelf 

moed in want vandaag kijken wij wie de beste scouts van Ter 

Ryen is.  

Mopje natuurlijk, dat zijn wij, maar misschien moeten we 

toch eens onderzoeken wat de andere terreinen te bieden 

hebben... 

K=K, BH, F 
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Zondag 14 november (10u – 17u): Centraal Station-

vergadering  

Toet, toet! Allemaal instappen richting het mooiste station ter 

wereld!  

Hopelijk zijn jullie allemaal even verzot op trainen als Lars, 

want vandaag zullen we er wel meer dan 1 tegenkomen. Voor 

diegenen die niet zo'n fan zijn van de ijzeren tubes is er ook 

nog uiteraard de grootste attractie van Antwerpen: de 

roltrappen. Een heleboel om naar uit te kijken, dus komen is 

zeker een aanrader! 

K=K, BH, F 

 

 

 

Zondag 21 november (10u – 17u):  Scooby Doo-vergadering 

ZOINKS!  

Vandaag treden we in de voetsporen  van Shaggy, Scooby, 

Velma, Daphne en Fred. Een duistere figuur teistert ons 

vredige park. Is het een spook of gewoon een man met een 

laken over zijn hoofd, een weerwolf of gewoon een heel harige 

holbewoner? We worden de nieuwe onderzoekers van het 

onbekende met onze eigen aanpak. Hopelijk tot snel, Scooby 

dooby doo! K=K, BH 
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Zondag 28 november (10u – 17u):  Antwerpenvergadering  

Vandaag nemen we onze vertrouwde stalen rossen uit hun 

stallen en gaan we richting onze geliefde stad. Het is tijd om 

de straten van Antwerpen te verkennen en de magnifieke  

monumenten te gaan bezoeken, want zoals iedereen weet is 

er in België maar één stad en dat is Antwerpen. De rest? Dat is 

parking uiteraard. 

K=K, BH, F 

Zaterdag 4 december (19u – 21u): Sinterklaas  

Hij komt niet voor de stoute kinders onder jullie. Verdienen 

jullie een bezoekje van de hulpsint?  

Bewijs het maar goed, we hebben horen zeggen dat hij een 

camera in het lokaal heeft staan om te kijken of het wel proper 

genoeg is… kuisen dusssss. Gelukkig zijn er zeker van dat jullie 

allemaal braaf zijn geweest (behalve Torian natuurlijk) en dus 

krijgen jullie zeker wel een pakje (of 10). 

PS: De mooiste tekening wint mogelijks wel iets extra  

K=K 
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Zaterdag 12 december (19u – 21u: Winter is coming-

vergadering  

Een eenzame man tuurt vanop de kilometers lange muur 

naar de ijzige vlaktes.  

Zachtjes fluistert hij de woorden: Winter is coming…  

Gelijk heeft hij, en met de koude komen ook de vele gevaren 

aan de oppervlakte: de Night King, de verraderlijke Lannisters 

en de onvermijdelijke onderkoeling. Kleed jullie dus maar 

warm aan, want anders zal de winter er nog sneller zijn dan 

jullie denken… 

 

K=K 
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Wist je datjes  

- Als je koeien wil tellen gebruik je best een cowculator  
- Ergens op de wereld is een persoon met het 

wereldrecord protten laten zonder dat hij/zij het zelf 
beseft  

- De Collet zijn boot al bijna de hele wereld heeft 
rondgevaren (in afstand)  

- Wij keihard uitkijken naar het weekend, WIJ 
ALLEMAAL!!!!!!!! Tip tip  

- Een rietje maar 1 gat heeft  
- De bingo mega leuk gaat zijn  
- Kaas stinkt  
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Het is weeral tijd voor onze tweede treffer van het jaar. Wat 

vliegt de tijd toch when you’re having fun, hé! Wat kan je ook 

nu weer allemaal verwachten?  

Wel, the usual: Superduperleuke vergaderingen op zondag, 

een weekend dat eindelijk na al die tijd terug mag doorgaan 

en de kers op de taart zijn de oozooOOoooOo leuke 

avondvergaderingen!  

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in, want wij wel hoor!! 

 

Zaterdag 23/10 (18u00 in Tutti): Familieavond 

Vandaag is het onze familieavond! Dat wil zeggen dat het tijd 

is om ons ooooh zooo mooie toneeltje te brengen aan onze 

mammies en pappies. We hebben er hard voor gewerkt en 

vandaag is het de dag van de waarheid. Hopelijk zijn jullie er 

klaar voor! Doe ook zeker mee met de bingo, want ook dit jaar 

zijn er weer fantastische prijzen te winnen! Vergeet zeker niet 

om jullie bestellingen van de marsepein binnen te doen!!  

Zondag 24 oktober: Geen vergadering 

Vandaag is het geen vergadering, want jullie leiding moet wat 

slaap inhalen door de enorme afwas van de vorige avond        

Tot volgende week! 

 

GIVERS 
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Zondag 31 oktober (10u – 17u): Squid Game-vergadering 

Het is weer de dag van de doden en dat wilt zeggen dat het 

vandaag een ietsjes engere vergadering is dan anders.  

Doe allemaal al maar een pamper aan, want jullie gaan pipi 

doen in je broek van de angst! Vandaag gaan we een paar 

leuke twists op de oude klassiekers spelen!  

Maar heb zeker geen schrik, leden! We zullen jullie levend 

naar huis laten gaan, maar dan krijgen jullie ook wel geen 

gigantische geldsom.  
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Zondag 7 november (10u – 17u): Minecraft-vergadering 

Gegroet beste miners en crafters!  

Vandaag gaan we op een epische queeste om de 

Enderdragon te verslaan en om eens en voor altijd een einde 

te maken aan die snode Herobrine! 

Enchant jullie pickaxes, slijp jullie zwaarden en verstevig jullie 

forten, want vandaag wordt een dag als geen ander! 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 12 november t.e.m. zondag 14 november: 

Giverweekend  

YEEEEEESSSSSSS! Na al die coronazever eindelijk nog eens op 

weekend!  

Jullie kunnen nu dus een heel weekend van jullie fantastische 

(zeker niet irritante) leiding genieten. Wij kijken er alvast erg 

naar uit om van onze leukste (zeker niet zeer vermoeiende) 

kinders te genieten ;)  

See you op het weekend! 
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Zondag 21 november (10u – 17u): WO III-vergadering 

“Mayday, mayday! We zijn geraakt! help! help! we storten 

neer! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa 

 

Generaal we zijn ergens geland in een bos en zien geen spoor 

van de vijand. 

Het lijkt hier haast verlaten. De coördinaten zijn 

breedtegraad: 51.32902575768124 en lengtegraad: 

4.496309954313693 

Stuur zo snel mogelijk versterking! Ik herhaal, stuur zo snel 

mogelijk versterking!!” 

~onbekende soldaat (19/11/2021) 

Zondag 28/11 (10u – 17u): ‘Are you the one’-vergadering  

Vandaag gaan we jullie ware levenspartner vinden.  

GEDAAN MET FOREVER ALONE TE ZIJN! GEDAAN MET TE 

MOETEN ZEGGEN TEGEN OMA DAT ZE GEEN EXTRA BORDJE 

AAN TAFEL MOET ZETTEN TIJDENS HET KERSTETENTJE!  

En wij, jullie liefste leiding die jullie oozoo graag zien, gaan 

jullie daarbij helpen! Smeer jullie lippen al maar in ;).  

Jongens, bedenk al maar leuke en interessante weetjes over 

jezelf. Meisjes, oefen jullie hair flip.  
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Zondag 5 december (19u – 21u): Sinterklaasvergadering 

Dag lieve kinders van me.  

Jullie leiding heeft aan mij gevraagd om jullie in de gaten te 

houden, omdat er toch wel wat durvers in jullie groep zitten.  

Hopelijk zal ik niet aan Piet moeten vragen om jullie in de zak 

te steken. Voor de zekerheid laat ik hem toch maar een extra 

extra extra grote zak meenemen.  

Maar hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest en dan krijgen 

jullie een lekker cadeautje! 
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Zondag 12 december (19u – 21u): Prison break-vergadering  

Aiaiai, wat hebben jullie nu weer uitgestookt waardoor jullie 

allemaal levenslang hebben gekregen? Elke dag smakeloos 

eten en geen contact met de buitenwereld. Da’s toch geen 

leven? Maar weet je wat: “Wie niet waagt…  niet wint”. 

Vandaag krijgen jullie de kans om te ontsnappen uit deze 

eindeloze hel.  

Verzamel je kameraden, en ontwikkel een ontsnappingsplan 

zodat je niet langer weg hoeft te rotten. Ontwijk lichten en 

bewakers, en worstel jezelf uit dit betonnen doolhof.  

Tot aan de andere kant van de gevangenismuur! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 18 december: Kersthappening 

Jullie zijn allemaal welkom om onze gezellige kersthappening 

te bezoeken!  

Heb je nog nooit op de schoot van de kerstman gezeten? Dan 

is het vandaag jullie kans! 

Ook zal er gezellige sfeermuziek zijn en een lekker hapje en 

talloze smakelijke drankjes :) Heb je het snel koud? Geen 

probleem, kom maar knus bij elkaar aan een vuurtje staan! 

Jullie weten het dus he ;)  

Zeker komeeeeen! 
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Wist je dat …  

● De Mona Lisa geen wenkbrauwen heeft 

● Kamelen hebben drie oogleden om hen te beschermen 

van de woestijn (stefanie heeft er 4) 

● 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 

● Een slak drie jaar kan slapen 

● Vlinders proeven met hun voeten 

● Pieter afgestudeerd is als boswachter met een resultaat 

van 98%? 
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OUTRO 
 

Voila, dat was het dan voor de tweede treffer van het jaar!  

Omdat de komende weken helemaal gevuld zijn met fijne activiteiten die 

onze scouts organiseert, hebben wij voor u de belangrijkste nog eens op 

een rijtje gezet: 

• 22 oktober: Dag en Ontbijt van de Jeugdbeweging 

• 23 oktober: Familieavond om 18u in Tutti 

• 23 oktober: Deadline marsepein- en wijnbestellingen 

• 29 t.e.m. 31 oktober: Jonggiverweekend 1 

• 6 t.e.m. 7 november: Kapoenenweekend 1 

• 19 t.e.m. 21 november: Giver- en Welpenweekend 1 

• 4 december: Sinterklaasvergadering 

• 18 december: Kersthappening op de Yskelder 

Hopelijk zien we jullie dan!  

 

Kusjes  

 

Het Trefferteam 
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SPONSORS 
Elektriciteitswerken  

Pieters.  
-Renovatie  

- Nieuwbouw  

- Domotica  

- Herstellingen, ea  
 0468/27.70.01 

Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien wilt u sponsor worden? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren op treffer@24sintfrans.be 
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