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ADRESSENLIJST
Kapoenen

kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nala

Nikki Collet

Leeuweriklaan 6

Kapellen

0499/39.85.04

Gigi

Manon Van Gaev er

Bredabaan 787

Merksem

0489/89.04.24

Rikki

Stef anie Wegge

Moeshof straat 183

Merksem

0470/64.08.17

Toto

Maxime Schnapauf

Parklaan 11

s’ Grav enwezel

0498/31.10.83

Welpen

welpenleiding@24sintfrans.be

Hathi

Pieter Wachters

Kopstraat 222

Schoten

0471/85.47.92

Mowgli

Robbe Desmaretz

Kruisbaanv elden 40

Merksem

0471/08.92.75

Bagheera

Wout De Dobbeleer

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Chil

Axel Schnapauf

Parklaan 11

s’ Grav enwezel

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

Klav erbloemstraat 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

Osy lei 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 Verv oortlaan 13

Schoten

0489/71.87.59
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Secretariaat

secretariaat@24sintfrans.be

Niels Rey niers

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 Wy ckmans

Klav erstraat 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

Kruisbaanv elden 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

Prinshoev eweg 166

Ekeren

0471/34.17.71

Y asmine Truy ens

Bordink 59

Merksem

0484/71.37.98

Trefferploeg

treffer@24sintfrans.be

Lander Messiaen

Eburonenlei 7

Schoten

0470/51.34.14

Marie Gilias

Osy lei 84

Mortsel

0476/79.28.65

Diana Garcia

Marsstraat 47

Schoten

0487/34.83.94

Sociale media team

socialemedia@24sintfrans.be

Y asmine Truy ens

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
Kiekeboe,
Hier zijn we alweer met de derde treffer van het jaar. JA, wij kunnen
het ook niet geloven maar het jaar is nog maar net begonnen en
Sinterklaas en de Kerstman staan al weer voor de deur… Of is het via
de schoorsteen?
Reden genoeg om er dus een spetterende treffer van te maken en tal
van activiteiten aan te kondigen.
•

ZATERDAG 9 DECEMBER: SINTERKLAASVERGADERING
Tok Tok Tok, wie is dat daar aan de deur? Volgens ons moet De
Sint nog langskomen met cadeautjesssssssss. Maar zijn jullie
wel allemaal even braaf geweest? Kom allemaal naar je
scoutslokaal en ontdek het zelf.

•

ZATERDAG 16 DECEMBER: KERSTHAPPENING
Een leuke activiteit voor jong en oud. Kom genieten van een
heerlijke jenever, glühwein, warme choco, pannenkoeken en
zoveel meer. Breng je vrienden, familie, broers of zussen, …
allemaal mee voor een avondje plezier met live bands. Wij zien
jullie daar!
 Op de Yskelder vanaf 16u

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
Allerliefste kapoentjes. Zoals jullie zo dadelijk zullen zien, zijn er weer
heel wat leuke dingen gepland dus wij gaan jullie niet te lang in
spanning laten zitten. Lees maar snel verder om te ontdekken wat we
de komende maanden allemaal gaan doen!
Zondag 3 december (14u-17u): ‘Diep in de zee’- vergadering
Weten jullie welke wezens er allemaal leven op de bodem van onze
grote oceaan? Bestaan er echte zeemeerminnen? Hoe
groot zijn de waterschildpadden? Zijn er ook lieve
haaien? Wij gaan vandaag op avontuur in onze eigen
onderwaterwereld en zullen het allemaal ontdekken!
Zaterdag 9 december (18u30-20u30): sinterklaas vergadering
Het is weer zover kapoentjes! De Sint is in het land met al zijn zwarte
pieten en zijn paard, joepieeee! Zijn jullie 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 16 december: kersthappening
Met spijt in het hart moeten we zeggen dat het vandaag geen scouts is.
MAAAAAR, er is wel een kersthappening! Kom zeker
eens langs met jullie mama, papa, broers, zussen, oma
en opa! Er zullen een paar kraampjes staan met
chocomelk en pannenkoeken! Dit hele avontuur gaat
door op de ijskelder (Bredabaan 57)
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Zaterdag 23 december (18u30-20u30): kerstfeestje
How how hoooow! Het is weer de mooiste en gezelligste periode van
het jaar. Jaja, het is kerstmis! Wij organiseren een klein kerstfeestje voor
jullie waar hapjes, drinken en natuurlijk ook CADEAUTJES bij horen!
Breng vanavond allemaal een cadeautje van €5 mee!
Zaterdag 30 december en 6 januari: Geen scouts
Aangezien het kerstvakantie is, laten we jullie deze avonden gezellig
thuis zitten. Alvast een heel gelukkige nieuwjaar en tot binnenkort!
Zaterdag 13 januari (18u30-20u30): filmvergadering
Vanavond zal de leiding zorgen dat ons lokaal omgetoverd wordt in een
mini bioscoop met alles inbegrepen. Welke film het wordt is nog een
mysterie voor jullie Om het nog gezelliger te maken, mogen jullie ook
altijd een lekker warm dekentje meenemen! Breng vanavond ook een
drankje en een snackje mee! Tot dan!
Zondag 21 januari (14u – 17u): apen vergadering
Beste kapoentjes, welkom terug op onze eerste zondag!
Het is lang geleden dat jullie nog eens de aap hebben
kunnen uithangen op een zondag en daarom is het
vandaag apen vergadering. We gaan ons vandaag eens
goed uitleven en ons als echte apen in de natuur
gedragen! Ik weet niet wat jullie gaan meenemen als 4-uurtje, maar wij
al zeker een grote banaan! Verkleedkleren zijn altijd welkom!
Zondag 28 januari (14u-17u): dinosauriër vergadering
Halloo allemaal! Vandaag is het een spannende vergadering, want we
gaan op avontuur. En niet zomaar een avontuur, we gaan terug in het
tijd toen er nog dinosauriërs waren. Welke dino’s denk je dat we zullen
tegenkomen? Oh nee, ik hoop geen grote vleeseter! Natuurlijk mogen
we niet opvallen, dus een beetje camouflage mag altijd!
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Zondag 4 februari (14u-17u): Egypte vergadering
WAT? Denken jullie dat we na de dino’s niet meer op avontuur
zouden gaan! Fout gedacht! Vandaag pakken we onze
trekrugzakken weer en vertrekken we naar het zonnige Egypte.
Ik heb gehoord dat ergens tussen de Pyramides een schat
verborgen zit! Kom jij deze schat mee zoeken? Misschien zit er
wel iets lekkers of leuks in. maar let op, ik heb gehoord dat wij
niet de enige zijn die achter de schat aan zit, er is ook een enge mummie!
Wist je datjes
▪ De leiding het piratenweekend enorm tof vond
▪ Wij al weten wie de foeriers voor volgend weekend zijn!
▪ De leiding al heel lang samen naar de pizzahut wil gaan, maar dit nog
steeds niet gelukt is
▪ Dit komt omdat de leiding het héééél druk heeft
▪ Toto nog altijd graag knuffels krijgt
▪ Rikki met haar froufrou soms wel op de jonggiverleidster Lies lijkt

Heel veel knuffels van jullie kapoenenleiding!

Gigi

Nala

Rikki

Toto
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WELPEN
Hoplakééé, de derde treffer is gearriveerd! Ja hoor, deze zit ook weer
vol leuke spelletjes waar we ons de komende zondagen weer mee
kunnen plat amuseren! Komen is de boodschap want je wilt ze in geen
geval missen!
Zondag 26 november: Het is koud en wij willen terug zomervergadering (10u - 17u)
Vinden jullie ook niet dat het de laatste tijd zo koud is buiten? Dat komt
omdat het bijna winter is. Wij, als leiding, vinden de zomer vele leuker
hoor, jullie ook? Kom dan zeker want we gaan de zomersfeer nog eens
naar boven halen! Ook de zon zal besteld worden speciaal voor deze
vergadering.
Zondag 3 december: Raksha wil takleider worden vergadering! (10u 17u)
Raksha wil takleider worden? Jawel dat horen jullie goed! Vandaag gaat
Raksha alles doen wat Hathi normaal gezien moet doen! Hathi hoopt
dus dat jullie allemaal komen om het haar moeilijker te maken! Deze
vergadering wordt er zeker één die je niet wilt missen!
Zaterdag 9 december Hoor wie klopt daar (18u30-20u30)
Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet. Zoals jullie
kunnen zien komt vandaag de goedheilig man langs samen met zijn
zwarte pieten. Wij hopen dat jullie allemaal zeer braaf zijn
geweest zoals jullie leiding zodat de sint zeker kan
langskomen bij ons. Dus smeer jullie kelen al maar in zodat
jullie suuuuper hard kunnen zingen, zet je schoentje klaar,
schrijf een mooi briefje en vergeet zeker geen suikerklontje
voor slecht weer vandaag!!!
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Zaterdag 16 december: Kersthappening (16u - 3u)
Aan alle dames en heren, boeren en boerinnen vandaag is het weer
zover! De LEGENDARISCHE kerstmarkt van de 24 staat weer gepland!
Allemaal komen is de boodschap! Het wordt weer heel gezellig met
heerlijke versnaperingen, een warm vuur, gezellige muziek en
verwarmende dranken voor iedereen! Deze avond mag je zeker niet
missen! De leiding heeft er al enorm veel zin in en hopelijk zien wij die
avond vele welpjes verschijnen! Tot dan!

Zaterdag 23 december: Kerstfeestje! (18u30 - 20u30)
Ooooh ja, ook de welpen vieren Kerstmis samen! We gaan het dan
heeeel gezellig maken met zijn allen. We brengen de sfeer erin door het
lokaal Kerstachtig te versieren en door cadeaus aan elkaar te geven!
Allemaal komen want Kerstmis met de welpen is zeker even leuk als
Kerstmis met de familie. Als je dat betwijfeld, kom dan zeker naar deze
laatste vergadering van 2017. En dan zien wij jullie weer na de vakantie!
Geniet ervan en de leiding wenst jullie een gezellige Kerst en een
gelukkig Nieuwjaar toe!

Zaterdag 6 januari: een geel vierkant mannetje verg adering (18u3020u30)
Wie woont in een ananas diep in de zee? Wie heeft een zotte zeester als
zijn beste vriend? wie maakt er de beste krabby patty’s van heel
bikinibroek? SPONGEBOB SQUAREPANTS!!! Vandaag gaan we zien wie
een waardige vervanger is voor onze goede
vriend Spongebob. Heb jij het in je om
plankton te verslaan en kan jij octo blij
maken. Kom voor deze keer dan maar uit de
zee en kom het testen op deze awesome
vergadering!!!
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Zaterdag 13 januari: Casino-vergadering (18u30 - 20u30)
Vanavond draait het allemaal rond zoveel geld verdienen! Ben jij goed
in kaartspelletjes? Of eerder in dobbelspelletjes? Of in beide? Er zal
zeker wel iets tussen zitten voor jou. Dan is 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!

Zondag 21 januari: De James Bondvergadering (10u - 17u)
The name is Bond... James Bond. Iedereen
kent wel de wereldberoemde geheime Britse
spion. Geen vijand is hem te sterk en elk
meisje valt voor zijn voeten. Vandaag heeft
Bond, James Bond een hele speciale, zware
en gevaarlijke missie op zijn planning staat en heeft hiervoor hulp
gevraagd aan niemand minder dan de welpen van de 24. Zijn jullie klaar
voor wat actieeee?
Zondag 28 januari: Superhelden-vergadering (10u - 17u)
Ben jij een batman fan? Of eerder een catwoman fan? Of eerder een
incredibles fan? Het maakt eigenlijk niet uit van welke superheld jij fan
bent, de jouwe komt zeker aan bod tijdens deze vergadering! We
hebben elke superheld nodig, want we moeten een opdracht
uitvoeren voor de geheime dienst van België. Kom dus zeker want
zonder jou lukt het ons niet! De leiding doet ook hun superhelden
kostuum aan. Vergeet de jouwe dus niet!
Zondag 4 februari: willie wonka vergadering (10u - 17u)
Er is een ramp gebeurd in de fabriek van willie wonka! Alle chocolade
is gesmolten door de opwarming van de Aarde. Nu heeft Willie ons
nodig om dit probleem op te lossen want anders kan niemand ooit nog
chocolade eten!!! En dit willen jullie toch niet zeker? Hopelijk kom
jullie mee de wereld redden van zo’n groot probleem.
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Wist je dat…
● een octopus 3 harten heeft?
● als je een goudvis opsluit in een donkere ruimte dat hij dan wit
wordt?
● het op Jupiter diamanten regent?
● Mohammed de meest voorkomende naam ter wereld is?
● het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?

15

16

KLEURWEDSTRIJD
Lever je tekening in op de Sinterklaasvergadering en op de Kerstmarkt
zullen wij de winnaar in de bloemetjes zetten.
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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
03/12 ‘Pardon? Doe normaal!’ -vergadering (10u-17u)
Vandaag is het dan zover eindelijk de
leukste vergadering van het jaar!
‘Pardon? Doe normaal’ ja jongens dat
belooft. Vandaag doen we alles in het
thema van het geweldige filmpje .
Jammer genoeg is dit ook de laatste
dagvergadering van 2017 want vanaf volgende week zijn het
avondvergaderingen. Dus kom allemaal nog een laatste keer genieten
van de frisse daglucht in Groenendaal.
K=K, BH, F
09/12 ‘Zie ginds komt de stoomboot’ -vergadering (19u-21u30)
Dames en heren, appelen en peren hij komt er weer aan.
Helemaal uit Spanje naar Groenendaal. Met zijn
geweldige pieten, zijn paard en natuurlijk veeeeeellll
pakjes. Maar zijn jullie wel braaf genoeg geweest om al
die vele pakjes te krijgen? Dit komen jullie vandaag te
weten, allemaal komen is dus de boodschap!
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16/12 Kerstmarkt op de Yskelder (16u)
Geen vergadering vandaag, maar
niet getreurd want vanavond is he
kerstmarkt op de Yskelder. Nodig al
jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,
vrienden, vriendinnetjes eigenlijk
iedereen die je kent uit want het
belooft een leuke avond te worden.
Tot dan!
22/12 Kerstfeestje (18u-22u)
Jeejjjjjj lieve kinders, vandaag kerstfeestje. Lekker eten,
pakjes uitdelen, liedjes zingen aan de kerstboom! Jaja het
wordt weer fijn. Verkleed komen in de kerstman of één van
zijn elfjes mag altijd. Omdat we graag pakjes aan elkaar
geven maar deze nog liever krijgen 😉 vragen we dan ook
een pakje te kopen onder de €3 dat je aan één van je medejonggivers
kan geven. Ook zal je deze vergadering een geweldige maaltijd krijgen
maar hierover volgt nog een mailtje. Hopelijk komen jullie allemaal en
kunnen we er een zalig kerstfeest van maken!
VK
30/12 ‘Casino’ -vergadering (19u-21u30)
Kom vandaag allemaal in jullie mooiste kleren, want het is
casinovergadering. Oefen maar alvast op jullie pokerface door veel te
luisteren naar het liedje Pokerface van lady Gaga. Doeg lieve kinders tot
dan!
VK
06/12 Cinema JGV’s (19u-21u30)
Woohow eerste vergadering van 2018. Wat zijn jullie goede
voornemens? Vandaag gaan we film kijken, dus als je een film in
gedachten hebt die je wel eens een keertje wil zien mag je die natuurlijk
meenemen. De kinepolis is niets tegenover cinema JGV’s. Komen dus!
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13/12 ‘Voor jou een vraag, voor ons een
weet’ -vergadering (19u-21u30)
Ooh, dit is de laatste avondvergadering.
Wat deze zal inhouden is een nog een
verrassing, maar geloof ons maar: ze
wordt, net zoals alle vergaderingen,
GEWELDIG. Zijn jullie al benieuwd? Kom
het vanavond te weten!

21/1 Avatar -vergadering (10u-17u)
Water, aarde, vuur en lucht dit zijn de vier elementen. Nadat de wereld
is gered van de vuurnatie heeft de waternatie nieuwe plannen bedacht
om de wereld te veroveren het is nu aan de jonggivers om deze plannen
in het water te doen vallen BA DUM TSS. Train maar goed op jullie
vuurskilzz zodat jullie die waternatie in de pan kunnen hakken.
K=K, F, BH
28/1 ‘In het gelid’ -vergadering (10u-17u)
Links, rechts, links, rechts, stooop. Als straks wereld oorlog III uitbreekt,
zijn onze jonggivers er dan klaar voor? Helemaal niet! Daarom zullen we
ze vandaag eens goed trainen. Smeer jullie lichamen al in, zet je beste
beentje voor want vandaag
gaan we hard! Dit is geen
vergadering voor watjes enkel
de stoerste meisjes en jongens
zullen om 17u nog in staat zijn
om naar huis te gaan.
K=K, F, BH, VK
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04/2 ‘Honden of toch liever katten’ -vergadering? (10u-17u)
Ben jij een honden- of een kattenmens? Liever woef of miauw? De vraag
van de eeuw, het antwoord kom je vandaag te weten op alweer een
super zondag! De honden vs de katten: wie oh wie wint? Het belooft
een spannende vergadering te worden en hopelijk ben jij erbij!
K=K, F, BH

IKKI

LIES

WELLIE

TOT DAN, WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT!
XOXO, JULLIE TOPLEIDING
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GIVERS
DAG GIVERSSSSS,
Hierbij presenteren wij jullie onze derde treffer. Ja den derde al maar
vooral niet de saaiste. Kom gewoon naar de vergaderingen en
aanschouw met eigen ogen wat wij allemaal in petto hebben.
XOXO
Zaterdag 3/12: Onesie gezelschapsspelletjes vergadering (20-22u)
Jaja jullie lezen het goed: NEEM ALLEMAAL JULLIE ONESIE MEE!!!!!! We
gaan er een lekker gezellige avond van maken met de allerleukste
gezelschapsspelletjes. Neem zelf ook je lievelingsspel mee.
En één regel: geen high-tech of electronica
Zaterdag 9/12: Sinterklaasvergadering (20-22u)
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons SintNikolas ik zie hem al staan.” Joepie Yaheeee daar is de Sint weer. Neem
allemaal een schoen, suikerklontje en een wortel mee en als jullie braaf
genoeg zijn krijg je een beloning.
Zaterdag 16/12: Kersthappening (16u)
Ho Ho Ho Ho, daar is de Kerstman
met zijn kleine elfjes weer. En
vandaag brengt hij sfeer en
gezelligheid mee voor de koer van
den Yskelder. Schut jullie dansbenen
ook maar los want er zullen enkele
live bandjes optreden.
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Zaterdag 23/12: Kerstfeestje (19-22u)
Party People vandaag gaan we lekker knus
en gezellig dineren bij kaarslicht en er een tof
feestje van maken. Binnenkort zullen jullie
nog een mailtje krijgen met een exclusieve
uitnodiging en de naam voor wie je een
cadeautje mag kopen ter waarde van 5 euro.
Spannendddd
Zaterdag 6/01: Geen vergadering
Huh wat geen vergadering? Ja sorry jongens maar er moet hevig
gestudeerd en no worries volgende week zien we jullie weer!
Zaterdag 13/01: Givers Production House vergadering (20-22u)
Movie Night……. Nee we gaan niet naar
het wereldberoemde Kinepolis maar
houden een filmtheater bij ons op de
Yskelder. Een confi outfit en een
snackske erbij en we zijn helemaal
vertrokken voor een awesome chill
avondje.
Zondag 21/01: Amai het is warm in het lokaal vergadering (14-17u)
Huh het is putteke winter maar het is toch
hartstikke warm op ons lokaal? Benieuwd
wat er hier aan de hand is? Jullie zullen
het ontdekken eens jullie het lokaal
binnen komen.
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Zondag 28/01: Mickey Mouse Clubhouse vergadering (10-17u)
Jullie hebben allemaal toch al
gehoord van de Mickey Mouse
Clubhouse? Zo niet, zoek het
dan toch maar eens op want
vandaag gaan wij Mickey ’s
Clubhouse veroveren.

Zondag 4/02: Ik ga op reis en ik neem mee … vergadering (10-17u)
Gaan we met de trein naar Oostende
of nemen we het vliegtuig naar Parijs?
Die vraag zullen we vandaag niet
beantwoorden maar wij zijn wel
benieuwd wat jullie allemaal zouden
meenemen op de droomreis van jullie
leven.

Zaterdag 10/02: Spaghetti-avond (18u)
Casa di Spaghiver is weer geopend vandaag. Nodig al jullie vrienden,
familie en vele anderen uit om er een onvergetelijke avond van te
maken. Zondag 11/02 zullen wij geen vergadering houden omdat het
wel eens laat kan worden.
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Wie snapt hem?

XOXO XOXO XOXO XOXO XOXO XOXO XOXO
De Leiding

MARIE

SIEBE

WALT
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OUTRO
Dit was onze derde 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!

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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