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ADRESSENLIJST
Kapoenen

kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nala

Nikki Collet

Leeuweriklaan 6

Kapellen

0499/39.85.04

Gigi

Manon Van Gaever

Bredabaan 787

Merksem

0489/89.04.24

Rikki

Stefanie Wegge

Moeshofstraat 183

Merksem

0470/64.08.17

Toto

Maxime Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

0498/31.10.83

Welpen

welpenleiding@24sintfrans.be

Hathi

Pieter Wachters

Kopstraat 222

Schoten

0471/85.47.92

Mowgli

Robbe Desmaretz

Kruisbaanvelden 40

Merksem

0471/08.92.75

Bagheera

Wout De Dobbeleer

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Chil

Axel Schnapauf

Parklaan 11

s’ Gravenwezel

0498/31.17.92

Raksha

Jolien Schoeters

Grote Hoek 20

Merksem

0476/79.53.16

Jonggivers

jonggiverleiding@24sintfrans.be

Jeroen Wellens

Meierhoek 19

Merksem

0471/19.83.40

Joren Hermans

Klaverbloemstraat 44

Merksem

0477/05.82.13

Brecht De Smedt

Rozenlaan 26

Schoten

0470/23.82.34

Lies Van Rossum

Bredabaan 218

Merksem

0483/47.38.79

Givers

giverleiding@24sintfrans.be

Siebe De Belie

De Biezen 20

Merksem

0489/37.07.87

Walt Beeckmans

Eethuisstraat 110

Merksem

0493/58.64.86

Marie Gilias

Osylei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Groepsleiding / Verzekering

groepsleiding@24sintfrans.be

Jan Van Assche

Waterleliestraat 25

Merksem

0496/37.05.22

Tom Loux

Ferdinandusdijkstaat 31

Merksem

0477/62.70.02

Dries Van de Mieroop

Louis Vervoortlaan 13

Schoten

0489/71.87.59
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Secretariaat

secretariaat@24sintfrans.be

Niels Reyniers

Narcisstraat 14

Merksem

0485/31.28.17

Luka Beeckmans

Lode Vleeshouwerslaan 26

Schoten

0499/31.13.89

Materiaalploeg

materiaalploeg@24sintfrans.be

Wouter Stuer

Pastoor Campenstraat 28

Merksem

0473/62.61.68

Didier Leclercq

Lijsterstraat 10

Schoten

0476/70.96.02

Jorn Michielsens

Hadewijchstraat 3

Merksem

0472/88.41.67

Koen Wyckmans

Klaverstraat 8

Merksem

0474/78.14.24

Stijn Van Bortel

Vuurkruisenlaan 36

Schoten

0477/24.05.82

Shopteam

shop@24sintfrans.be

Max Van Trier

Groot Hagelkruis 22

Ekeren

0496/47.87.48

Jeroen Peers

Kruisbaanvelden 38

Merksem

0479/38.60.00

Jorn Michielsens

Hadewijchstraat 3

Merksem

0472/88.41.67

Lander Messiaen

Eburonenlei 7

Schoten

0470/51.34.14

Wout Essers

Prinshoeveweg 166

Ekeren

0471/34.17.71

Yasmine Truyens

Bordink 59

Merksem

0484/71.37.98

Trefferploeg

treffer@24sintfrans.be

Lander Messiaen

Eburonenlei 7

Schoten

0470/51.34.14

Marie Gilias

Osylei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Diana Garcia

Marsstraat 47

Schoten

0487/34.83.94

Sociale media team

socialemedia@24sintfrans.be

Yasmine Truyens

Bordink 59

Merksem

0484/71.37.98

Siebe De Belie

De Biezen 20

Merksem

0489/37.07.87

Webteam

webmaster@24sintfrans.be

Jan Van Assche

Waterleliestraat 25

Merksem

0496/37.05.22

Tom Loux

Ferdinandusdijkstaat 31

Merksem

0477/62.70.02

Stijn Van Bortel

Vuurkruisenlaan 36

Schoten

0477/24.05.82
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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
Amai wat was dat een leuke maand zeg, en er komen er nog!! Om te
beginnen is er zondags altijd iets leuks gepland, of je nu kapoen, welp,
jonggiver of giver bent, er valt altijd iets fantastisch te beleven op de
scouts.
Buiten de mega toffe vergaderingen op zondag, zijn er nog tal van
activiteiten gepland. Ik som er al een paar op.
 Familieavond – 21 oktober
Een fantastische avond voor de hele familie waar er lekker gegeten
wordt, gevolgd door een bingo. Tussen de gangen door bieden de
leiding en hun leden een reeks actjes aan in harmonie met het
thema van de avond. Inschrijven kan op de site!
 Marsepeinslag
Ja, ja je leest het goed. Het is weer de tijd van het jaar om bij de
mama, papa, oma, opa, nonkel en bij iedereen die je maar wilt,
marsepein te gaan verkopen. Wie verkoopt er dit jaar het meeste en
komt op the wall of fame? Ben jij dat?
EN om af te sluiten, heb jij nog vrienden of vriendinnetjes die graag
eens een zondag iets anders doen? Neem ze dan zeker eens mee naar
de scouts en wie weet worden ze wel lid van de 24 Sint Frans. Bij ons
is iedereen welkom!
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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 facebook pagina zodat je niets mist! Volg ook het 24sintfrans
Instagram account met wekelijkse foto’s van vroeger en nu.
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KAPOENEN
Liefste kapoentjes, hier is onze tweede treffer al. En dit keer zijn er
heel wat leuke activiteiten: de familieavond, eens een hele dag
scouts en ook ons eerste weekend!!! Kijk snel verder om te
ontdekken wat we allemaal gaan doen.
Zondag 15 oktober (14u17u):
Superheldenvergadering
Superman,
Batman,
de
Hulk,
Spiderman,
Superwoman,…
een
eindeloze lijst waaruit jullie kunnen
kiezen voor vandaag. Kies je favoriete
superheld uit en vandaag zullen wij
voor 1 dag het leven van deze superheld overnemen. Wie we gaan
redden en waar we naartoe gaan, dat zullen jullie ontdekken vandaag.
Vergeet zeker je drinken en vieruurtje niet voor extra energie! En
natuurlijk mag je ook allemaal verkleed komen.
Zaterdag 21 oktober: FAMILIEAVOND
Joepiejee! Ons eerste evenement van het
jaar. Vanavond is het eindelijk zover: we
mogen ons actje laten zien aan alle mama’s
en papa’s en daarbij komt nog dat we ook
veel lekkers mogen eten en drinken! Tot
vanavond!
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Zondag 22 oktober: geen scouts
Jammer genoeg moet de leiding vandaag nog wat opruimen na onze
leuke familieavond. En wij denken dat jullie stiekem ook wel een beetje
moe zullen zijn na zo lang opblijven. Dus vandaag geven we jullie een
dagje rust, tot volgende week!
Zondag 29 oktober (10u-17u): ‘Onze eerste hele
dag’-vergadering
Jaja kapoentjes, jullie lezen het goed: vandaag
hebben we een hele dag scouts! Wij weten dat
het misschien wel wat frisser kan worden en
daarom hebben wij voor deze namiddag een hele
leuke verrassing gepland. Wij zijn er zeker van dat
jullie
het
allemaal
suuuuuperleuk gaan vinden. Ben jij ook benieuwd wat
die verrassing is, dan moet je zeker komen vandaag!
Vergeet geen drankje, boterhammetjes en een vieruurtje.

Zondag 5 november (14u-17u): Hawaii vergadering
Lieve kapoenen, de leiding is een beetje droevig… wij houden namelijk
enorm veel van het warme zonnetje en de blauwe hemel (zoals in
Hawaii) Maar de laatste tijd krijgen we die twee dingen jammer genoeg
niet meer te zien ☹ daarom doen we er vandaag alles aan om de
weergoden te verslaan en zo ons goed weer terug te krijgen!! Vergeet
jullie drankje en vieruurtje niet! En wat ook zeker zou helpen, is als jullie
allemaal jullie mooiste hawaïhemdje of bloemenkrans aandoen!

10

Zondag 12 november (10u-17u): Marsepeinvergadering
Joepie! Vandaag mogen we al onze marsepein mee naar huis nemen.
Zoals jullie zien, is het weer een hele dag. Maar die gaan we vullen met
veel leuke spelletje en misschien ook wel een warme
chocomelk 😉 Vergeet zeker jullie boterhammetjes niet.
Zondag 19 november (14u-17u): ‘Later word ik…’vergadering
Weet jij al wat je later wil worden? Misschien brandweerman
of danseres of astronaut of noem maar
op. Vandaag kunnen jullie al eens een dagje
proberen, verkleed je in wat je later wil worden en
dan reizen we samen naar de toekomst om eens te
kijken hoe het dan allemaal in z’n werk gaat. Vergeet
je drankje en 4-uurtje niet want ook grote mensen
hebben graag een sapje en een koekje 😉
Zaterdag 25 november – Zondag 26 november: Piratenweekend
Jippieeee, het is zover!!! Ons eerste weekend van het jaar! Twee dagen
vol spelletjes, lekker eten, zotte dingen doen … De leiding heeft er alvast
super veel zin in en wij zijn er zeker van dat jullie ook niet langer kunnen
wachten! Meer info volgt nog via een briefje.
Wist je datjes:
 De leiding al weet wat we op weekend gaan eten
 Het heel lekker zal zijn
 Wij al uitkijken naar ons actje op de familieavond
 Toto graag knuffels krijgt
 Julie op 20 oktober allemaal in jullie scoutsuniform naar school
mogen gaan
 Coca cola vroeger groen zag (iiieeeuw)
 Een slak drie jaar lang kan slapen
 Hier nog een kleine doolhof is voor onze kapoentjes:
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Gigi

Nala

Toto

Rikki
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WELPEN
Hier zijn we alweer met de tweede treffer van het jaar! Een tweede
treffer met wederom iedere zondag een super leuke vergadering
want wij hebben er nog steeds heel veel zin in hoor. Kom dus zoveel
je kan want hoe meer zielen hoe meer vreugde!!

Zondag 8 oktober: Back to the Future-vergadering (10-17u)
Hoplaaaa, 28 tickets naar de toekomst aub. Deze vergadering springen
we in de tijdmachine van professor Barabas en gaan we op
ontdekkingstocht in de toekomst! Wees wel op jullie hoeden: aliens en
andere buitenaardse monsters die de aarde hebben ingepalmd, loeren
om elke hoek… Niets is zeker en we zullen elkaar goed moeten helpen
om levend en wel terug te geraken naar ons warm en gezellig
welpenlokaal… *teunteunteeeuuuuunn*
Zondag 15 oktober: Bert de boer is boos vergadering (10-17u)
Bert de boer is boos maar waarom is hij boos
? Awel hij zit met een probleem……. Zijn oogst
van dit jaar is mislukt en dat allemaal door
een mol. Daarom heeft hij onze hulp gevraagd
om deze mol te spotten en te verdrijven.
Helpen jullie mee de mol te zoeken? Boer Bert
zou jullie eeuwig dankbaar zijn
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Zaterdag 21 oktober: Familieavond
Vanavond komen jullie met jullie familie en vrienden naar zaal Bart
want vanavond is het de grootse familieavond! Jullie kunnen er komen
smullen van een heerlijke kaasschotel of andere schotels. De ouders
kunnen genieten van de actjes van de leden. En wie o wie gaat er naar
huis met de hoofdprijs van
de bingo??? Wie weet ben
jij dat wel! Zeker komen
dus!!!

Zondag 22 oktober: geen scouts
Jullie leiding is zo moe na onze super fantastische familieavond van al
dat werken en dansen dat we vandaag een dagje rust hebben. Maar
volgende week zijn we er terug met een niet te missen vergadering.
Zondag 29 oktober: Ik mag u vandaag een hele mooie aanbieding
doen-vergadering (10u-17u)
Deze zin gaan we vandaag zeker kunnen gebruiken. Je kan het dus al
raden het is weer tijd voor
onze marsepeinverkoop.
Neem dus zeker jullie
verkooptechnieken mee en
warm jullie vingers maar al
op voor op de bellen te
duwen. Vergeet zeker geen
bokes, drinken, vieruurtje
en jullie wandelbenen.
3-4-5 november: Weekend!
Joepieeeeeee! We gaan op weekend! Dolle pret en gekke spelletjes
verzekerd! Voor de eerstejaars is dit extra spannend, zij gaan namelijk
hun belofte afleggen. Verder worden dit weekend de nieuwe nesten
bekend gemaakt. Redenen genoeg om mee te komen of niet soms?
Jullie leiding heeft er al enorm veel zin in!
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Zondag 12 november: Marsefijn-vergadering (10-17u)
Vandaag gaan jullie jezelf ontplooien tot ware salesmen en
saleswomen. We gaan vandaag met iedereen op tocht om onze
overheerlijke marsepein van sleeubus te verkopen aan de mensen van
Merksemcity en omstreken. Zorg dus zeker dat je je mooiste lach en
schattigste blik bij de hand hebt ;-).
Wist je dat…
● Een olifant niet kan springen? 🐘
● Dat een dolfijn het slimste dier op aarde is? 🐬
● Maar Hathi de slimste leider…💡
● De kleinste man op aarde door Bagheera zijn benen kan lopen
zonder te bukken?
● Enkel vrouwelijke muggen steken?☹️

Hathi

Chil

Bagheera

Mogli

Raksha
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PUZZEL
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KLEURPLAAT
Kleur deze tekening in en verzin iets leuks wat de scout zegt!
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FAMILIEAVOND
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JONGGIVERS
Lieve jonggivertjes,
Voilà, het jaar is weer goed ingezet met een reeks topvergaderingen!
Wij, de superlitte jonggiverleiding, stellen voor dat we deze lijn
gewoon keihard doortrekken! Bereid jullie maar voor op superleuke
spelletjes en goedgevulde zondagen. Wij hebben er al zin in!

Zoals reeds bekend, de heilige legende:
K=K => Kunnen is Komen!
BH= boterhammen meenemen
F= Fiets zeker niet vergeten!
VK= verkleedkleren meenemen/aandoen
15/10 Pokémonvergadering (10u-17u)
Het is weer zover, de Pokémonvergadering is weer daar! Zijn jullie
allemaal klaar om pokémon te vangen, en de wereld van de pokémon
te ontdekken? Kom dan zeker eens kijken, want deze zondag toveren
wij Groenendaal om tot Viridian Forest.
K=K, BH, F
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22/10 Geen vergadering
Omdat het gisteren zo'n gezellige avond was, mogen jullie met
goedgevulde magen eens een zondag uitslapen (en de mama's en
papa's ook hihi). Tot volgende week, we zullen jullie missen!

29/10 'Om ter schattigst'-vergadering (10u-17u)
Waarom moeten jonggivers schattig zijn? Inderdaad: om met jullie
meelijwekkende gezichtjes en puppyoogjes belachelijk veel marsepein
te verkopen! Tot dan!
K=K, BH, F
3-4-5/11 WEEKEND!!!
Ja inderdaad, het is al weer zo ver: ons eerste weekend! Zijn jullie er al
klaar voor? Want wij in ieder geval wel. Bereid jullie maar voor op drie
dagen keihard spelen!
Meer info volgt a.d.h.v. een brief.
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12/11 Wij willen volle spaarvarkens'-vergadering
Deze zondag gaan we onze spaarvarkens nog eens tot aan de nok
vullen, en de vreugd van marsepein verspreiden over Merksem en
omstreken!
K=K, BH, F
19/11 'Pardon? Doe normaal!'-vergadering (10u-17u)
Vandaag staat volledig in thema van dit grappige filmpje, dat jullie al
wel eens gezien zullen hebben. De leiding heeft weer vanalles in elkaar
gestoken, dus komen is de boodschap!
K=K, BH, F

26/11 'Is het wesp of weps?'-vergadering (10u-17u)
Weet jij het juiste antwoord? En wat komen wespen hier doen, wat
hebben ze in godsnaam met de scouts te maken? Ontdek het hier...

K=K, BH, F
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Wist je dat...
-Een mug tanden heeft?
-Het weekend belooft om weeral keitof te worden?
-Romeinen ook sokken droegen?
-Een worm tien harten heeft?

TOT DAN, WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT!
XOXO, JULLIE TOPLEIDING
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GIVERS
Liefste givertjes,
Het is al de tweede treffer van dit jaar. Weten jullie wat dit wil zeggen?
Weeral een dikke maand dichter bij het kamp! En of jullie leiding daar al
zin in heeft. Maar eerst hebben we nog een paar andere vergaderingen
voor jullie in petto!
Zondag 15/10: Wie zijn toch die vreemde grieten vergadering (10u17u) Jullie hebben het allemaal al meegemaakt. Je loopt door een
random park in Merksem en plots, uit het niets, wordt je aangesproken
door een hoop grieten die vragen of je zin hebt om mee spelletjes te
spelen. Dat gaan we dus ook doen vandaag, maar wie o wie zijn die
vreemde grieten toch ?

Vrijdag 20/10: Dag van de jeugdbeweging
Ja hoor, het is weer zo ver. Tijd om je
schooluniform
of
ongetwijfeld
zorgvuldig samengestelde hippe
outfit in de kast te laten en in je
scoutsuniform naar schol te gaan! Bij
deze dag, waarop je extra trots mag
zijn om uw 24-das aan te trekken, hoort ook het ontbijt in het Stad.
Maak je geen zorgen, jullie moeten er echt niet alleen naartoe.
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Zaterdag 21/10: Familieavond
Vandaag komen jullie met heel jullie familie en al jullie vrienden naar
zaal Bart om lekker veel kaas, vlees of vis te eten. Ook dit jaar zullen
jullie weer stralen op het podium. En dan zwijgen we nog over onze
fenomenale bingo. Wie weet met welke bingoprijs ga jij naar huis
vanavond?
Zondag 22/10: Geen vergadering
Helaas pindakaas. Jammer Leerdammer. Misebrie. Vandaag is het geen
vergadering. Geniet vandaag maar wat langer van jullie bedje en jullie
bingoprijs, want de Familieavond hangt duidelijk nog in de kleren!
Vrijdag tot zondag 27-29/10: Weekend
Zorg ervoor dat je zeker meekan! Verdere informatie volgt nog in een
brief!
Zondag 5/11: Zoete zever zin zpakjes-vergadering (10u-17u)
Joepie, hoera, hoezee! Vandaag is het weer zo ver. Jullie hebben er weer
een heel jaar naar uitgekeken en vandaag is het eindelijk weer zo ver.
Jullie mogen vandaag weer marsepein gaan verkopen! Wees er dus
zeker bij op deze knotsgekke dag!
Zondag 12/11: Ik ga naar de winkel en neem mee-vergadering (10u17u)
Ooit al eens op zondag naar de winkel
geweest om iets te moeten gaan kopen?
Domme vraag leiding, want op zondag
zijn de winkels dicht. Fout, om dat te
bewijzen hebben we een klein raadseltje
voor jullie: HOE KOMT HET DAN DAT ER
IETS IN ONZE WINKELKAR LIGT? Het
antwoord op deze vraag, komen jullie
vandaag te weten!
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19/11:Hallowijzijnvandescoutsenwijverkopen…- vergaderin(10u-17u)
Ga naar de dichtsbijzijnde spiegel en oefen het standaardzinnetje al in,
want vandaag is het weer van dat. Wees voorbereid voor een dag vol
DING-DONG en geld. Jullie zullen al wel weten wat we gaan doen. Zorg
dat je er bij bent, want het wordt dolletjes!
26/11: Marginaal zijn is best wel oke
als
iedereen
verkleed
komtvergadering (10u-17u)
Vandoag gaan wellie is lekker
marginaal doen se. Hoartjes lekker
naar achteur veur de boooooys en veur
de grieten goeien growte oowrbellen
en de krultang. Verget zieker olle Air
Max’en, kauwgom en frakskes ni, want
verkleren is verplicht vandoag!
Houdoeeeeeeeee

Leiding out

Siebe

Walt

Marie
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OUTRO
Dit was onze tweede 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!
Ps: zoek de n(‘s)
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Byeee
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SPONSERS

Elektriciteitswerken
Pieters
.

-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea

0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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