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ADRESSENLIJST
Kapoenen
Nala
Gigi
Toto
Petro
Kora

Kapoenenleiding@24sintfrans.be

Nikki Collet
Manon Van Gaever
Maxime Schnapauf
Jef Van Trier
Emma De Belie

Welpen
Bagheera
Rikkitikki-tavi
Kaa
Baloe
Jakala
Lakinis

Leeuweriklaan 6
Bredabaan 787
Parklaan 11
Groot Hagelkruis 182
De Biezen 20

Kapellen
Merksem
s’ Gravenwezel
Antwerpen
Merskem

0499/39.85.04
0489/89.04.24
0498/31.10.83
0489/39.79.76
0489/95.18.07

Welpenleiding@24sintfrans.be
Wout De
Dobbeleer
Stefanie Wegge

Laaglandlaan 310

Merksem

0475/28.71.56

Moeshofstraat 183

Merksem

0470/64.08.17

Lies Van Rossum
Jelle Essers
Lars Hermans
Anne Somers

Bredabaan 218
Prinshoeveweg 166
Klaverbloemstraat 44
Catershoflaan 27

Merksem
Ekeren
Merskem
Merksem

0483/47.38.79
0471/29.48.22
0497/65.34.70
0479/13.11.61

Jonggivers
Brecht De Smedt
Axel Schnapauf
Jolien Schoeters
Pieter Wachters
Tim Collet
Lars van Gaever
Torian Coosemans

Givers
Robbe Desmaretz
Joren Hermans
Jeroen Wellens
Marie Gilias

Jonggiverleiding@24sintfrans.be
Rozenlaan 26
Parklaan 11
Grote Hoek 20
Kopstraat 222
Leeuweriklaan 6
Bredabaan 787
Maantjessteenweg
184

Schoten
s’ Gravenwezel
Merksem
Schoten
Kapellen
Merksem
Merksem

0470/23.82.34
0498/31.17.92
0476/79.53.16
0471/85.47.92
0496/33.59.58
0494/79.80.36
0468/15.73.29

Giverleiding@24sintfrans.be
Kruisbaanvelden 40
Klaverbloemstraat 44
Meierhoek 19
Osylei 84

Merksem
Merksem
Merksem
Mortsel

0471/08.92.75
0477/05.82.13
0471/19.83.40
0476/79.28.65
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Groepsleiding
Jan Van Assche
Tom Loux
Dries Van de Mieroop

Secretariaat
Wout Essers
Dries Van de Mieroop

Materiaalploeg
Tom Loux
Jeroen Wellens
Raf van Rossum
Maud Beeckmans
Shopteam
Joren Hermans
Brecht De Smedt
Wout De Dobbeleer

Trefferploeg
Marie Gilias
Zita Mermans

Sociale Media
Wout Essers
Siebe De Belie

Webteam
Jan Van Assche
Tom Loux

Groepsleiding@24sintfrans.be
Waterleliestraat 25
Ferdinandusdijkstaat 31
Louis Vervoortlaan 13

Merksem
Merksem
Schoten

0496/37.05.22
0477/62.70.02
0489/71.87.59

Ekeren
Schoten

0471/34.17.71
0489/71.87.59

Secretariaat@24sintfrans.be
Prinshoeveweg 166
Louis Vervoortlaan 13

materiaalploeg@24sintfrans.be
Ferdinandusdijkstaat 31
Meierhoek 19
Bredabaan 218
Eethuisstraat 110

Merksem
Merksem
Merksem
Merksem

0477/62.70.02
0471/19.83.40
0486/78.45.62
0497/08.29.28

Merksem
Schoten
Merksem

0477/05.82.13
0470/23.82.34
0475/28.71.56

Mortsel
Ekeren

0476/79.28.65
0492/79.80.38

shop@24sintfrans.be
Klaverbloemstraat 44
Rozenlaan 26
Laaglandlaan 310

treffer@24sintfrans.be
Osylei 84
Weide 37

socialemedia@24sintfrans.be
Prinshoeveweg 166
De Biezen 20

Ekeren
Merskem

0471/34.17.71
0489/95.18.07

Merksem
Merksem

0496/37.05.22
0477/62.70.02

webmaster@24sintfrans.be
Waterleliestraat 25
Ferdinandusdijkstaat 31
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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!

5

INTROOTJE
Beste leden, ouders en sympathisanten
Het nieuwe jaar is hopelijk goed ingezet! Deze periode
staat er heel wat voor de deur. Onze jaarlijkse
marsepein- en wijnslag, de kaas- en wijnavond en de sint
komt al langs.
We willen jullie allemaal aanmoedigen om zo veel
mogelijk marsepein te verkopen, er is namelijk weer een
prijs om te winnen als het meest verkoopt!

Daarnaast zijn ze ook volop bezig met het verzamelen
van Bingo Prijzen voor de familieavond. Zou jij graag een
prijs doneren aan onze scouts? Aarzel dan niet om je
leiding te contacteren!

En wil je graag kijken wat de leiding nog in petto heeft
voor jullie? Gewoon lezen dan maar!
Groetjes en tot de volgende keer!
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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. Dit via:

https://www.instagram.com/24sintfrans/

https://www.facebook.com/sint.frans/
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KAPOENEN
Amai kapoenen, we zitten al aan onze tweede treffer dit jaar.
Ondertussen zijn onze nieuwe kapoentjes het al wat gewend
en kunnen we met z’n allen op nieuw avonturen gaan. En van
avonturen gesproken… we gaan bijna op weekend!! Als jullie
benieuwd zijn wat we nog allemaal gaan doen, lees dan snel
verder!
Zaterdag 20 oktober: Familie-avond
Vanavond is het ook een beetje scouts want dan mogen
jullie allemaal komen genieten van lekker eten en een
supertoffe bingo waar jullie leuke prijzen
kunnen winnen. En natuurlijk mogen jullie
vanavond ook jullie actje komen voorbrengen
op het grote podium! Tot vanavond op onze
Kaas- en wijnavond. Yummie!!
Zondag 21 oktober: Je mag vandaag thuiszijn want gisteren
was het kaas- en wijn
Schatjes van patatjes, we hebben
onze buikjes gisteren goed
gevuld in Zaal Bart, een prachtig
actje laten zien en alles gegeven
tijdens de bingo dus vandaag
verdienen we allemaal een dagje
thuis. Maar wees niet getreurd,
volgende week geven we er gewoon dubbel zo hard een lap
op.
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Zondag 28 oktober: ‘Ik moest kloppen want de bel deed het
niet’-vergadering (10u-17u)
We hadden het jullie al een beetje verklapt in het vorige
tekstje… VANDAAG DUBBEL ZOVEEL PLEZIER EN DIT EEN HELE
DAG LANG WOWIE. Zorg dus dat je in topvorm bent want
vandaag gaan we met jullie op pad. Wat we gaan doen en bij
wie we gaan aankloppen gaan we nog niet verklappen dus
gewoon komen is de boodschap.
Vergeet geen middageten, 4uurtje en drinken!!!
Zondag 4 november: ‘Control petro’-vergadering (14u – 17u)
Vandaag staat de hele dag in het
teken van de allerbeste vriend van
iedereen… PETRO!!!
“Seg leiding, wat is Petro zijn
lievelingseten?”
“Leidiiiing, speelt Petro graag
voetbal?”
“Heeft
Petro
een
favoriet
scoutsspelletje?”
Vandaag komen jullie alles te weten over Petro, en zullen alle
mysteries opgelost worden.
Zeker komen dus!! (Vergeet geen 4uurtje & drinken)
Zaterdag 10 november tot zondag 11 november: Eerste
weekend
GROOT NIEUWS: WIJ GAAN OP ONS EERSTE
WEEKEND SAMEN!
Jippie, jeej, oh my god, zo spannend, zoveel zin
in, wauwieeee
Twee dagen samen spelen en zelfs een nachtje
gezellig samen slapen, klinkt fantastisch toch?
Binnenkort krijgen jullie een brief met meer info!
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Zondag 18 november: ‘Mickey Mouse wordt 90 jaar
vandaag’-vergadering (14u – 17u)
LANG ZAL HIJ LEVEN, LANG ZAL HIJ LEVEN, LANG ZAL
HIJ LEVEN IN DE GLOOORIIIIIIIAAAAAA… Vandaag is
het groot feest, want onze dikke vriend Mickey wordt
90 jaar. Hoe het kan dat hij er nog steeds zo goed
uitziet, weet de leiding ook niet echt. Maar wat wij
wel weten is dat Mickey een groot feest verdient.
Vandaag dus ballonnen blazen en slingers ophangen
en feesten maar. (Vergeet geen drinken en 4uurtje want van
dansen krijg je honger en dorst)
Zondag 25 november: ‘Vriendjes- en vriendinnetjes’vergadering (14u-17u)
Vrolijke, vrolijke vrieeenden, vrolijke vrienden, dat zijn wij.
Vrolijke, vrolijke vrieeenden, vrolijke vrienden, dat zijn wij.
Jullie lezen het hier goed, vandaag staat alles in het teken van
vriendschap, en dit is dus ook de ideale dag om eens een
vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de scouts!
“Maar leiding ik heb 9 vriendjes die allemaal mee willen
komen…” GEEN PROBLEEM, neem desnoods je hele klas mee
want iedereen is welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Zondag 2 december: Dikzakken-vergadering (14u – 17u)
Dag lieve kapoentjes! Vandaag is het
dikzakkenvergadering. Nu vragen zich jullie
waarschijnlijk af, maar leiding wij zijn toch
helemaal niet dik? Klopt, dat is het juist!
Daarom mogen jullie vandaag eens een keertje dik zijn. Laat
jullie fantasie de vrije loop en probeer je zo dik mogelijk te
maken. (met bijvoorbeeld kussens) Dat wordt een grappige
vergadering met dikke pret! Vergeet zeker jullie koek en
drank niet. We hebben er al supeerrrrrr veeeelll ziiiinnn
iinnnnn! Dikke knuffel, jullie leiding.
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Zaterdag 8 december: Zie ginds komt…-vergadering (18u3020u30)
Deze avond komt er een heel speciale
man op bezoek, een hele oude man
ook. Ik denk dat jullie allemaal wel
weten over wie we het hebben en dat
jullie er allemaal willen bijzijn deze
avond. Vanavond staat in het teken
van marsepein, speculaas, snoepjes
en nog veel meer leuke dingen. Wij
vinden het alvast super spannend, hihi.
Wist je datjes:
•
•
•
•
•
•
•

De leiding al enorm uitkijkt naar ons eerste weekend
Wij ook wel benieuwd zijn hoeveel marsepein jullie
verkocht hebben
Je niet aan je elleboog kan likken
Een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder zijn hoofd
(ieuww)
Olifanten niet kunnen springen
Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken
Waarschijnlijk iedereen stiekem nu al geprobeerd
heeft om aan zijn/haar elleboog te likken
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WELPEN
Zie hier, onze nieuwe treffer! Het is er weer eentje vol plezier
en feest! Want niet alleen gaan we op weekend deze treffer,
maar zijn er super leuke feestdagen zoals sinterklaas en de
dag van de jeugdbeweging (dat is een super groot feest
hoor). Denk aan onze verkleedbonus, dus duik zeker elke
zaterdag in de verkleeddoos om er zondag helemaal klaar te
staan.
Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugbeweging
Het is weer een zeer belangrijke dag vandaag!!! het is weer
tijd om in jullie scoutsuniform naar school te gaan. hoe cool
is da wel ni!! Dus laat de mama of papa het nog zeker eens
wassen zodat jullie er tip top uitzien op deze dag.
Zaterdag 20 oktober: familieavond:
Vandaag is het Kaas en wijnavond lieve
kindertjes. Dus bereid je buikje maar al voor op
die lekkere kaasjes en vleesjes. Maar vergeet
vooral niet je dansbenen mee te nemen voor
ons geweldig aktje. Tot dan allemaal!
Zondag 21 oktober: geen vergadering
helaas pindakaas!! het is vandaag geen vergadering. jullie
kunnen dit moment dus goed gebruiken om uit te rusten na
ons prachtige dansoptreden. Volgende week zijn we jullie
terug op zondag
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Zondag 28 oktober: (10u-17u): Reis door Azië vergadering
We gaan van Japan naar pakistan. Hopelijk staan jullie niet in
pan, want we gaan ook langs Taiwan.
Deze vergadering trekken we rond door Azië, dus ook Iran.
Verzamel je vrienden van je clan en wordt van de cultuur fan.
Een reisje, dat is wat je zeker kan. Dus reizen we rond zoals
een vuur geblust wordt door een brandweerman. ;)
Zondag 4 november: marsepein is fijn!! (10u-17u)
Hallo allemaal, vandaag gaan we onze lekkere marsepein
verkopen. Verkoop mee marsepein want het is
fijn, wil je erbij zijn? Tuurlijk dat!! twijfel dus niet
en kom. Neem zeker je beste verkooppraatjes
mee
9-10-11 november: weekend
Ja hoor jullie zien het goed. het is weer tijd voor het eerste
fantastische weekend. Tijd om jullie dus een heeel weekend
lang te amuseren met je medewelpjes en jullie leiding. Jullie
leiding kijkt er alvast naar uit!!
Zondag 18 november: phineas and ferb
vergadering (10u-17u)
Wie kent ze nu niet? de tweeling die helemaal
niet op elkaar. Samen vinden ze vanalles uit
en bouwen ze dit. Tijd voor jullie dus om te
laten zien wat jullie kunnen bedenken en
bouwen. Laat die hersenen dus op volle toeren draaien en
smeer je handen al maar in!!
Ps: hopelijk geraken we perry het vogelbekdier niet kwijt
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Zondag 25 november: kika en bob vergadering (10u-17u)
Oh jongens toch waar zijn we nu weer
beland. De orkaan heeft naar de andere
kant van de wereld gezwierd, hoe
geraken we ooit nog in Merksem? daar
zijn onze welpjes voor natuurlijk! Vandaag
gaan we heel de wereld verkennen maar
wie oh wie raakt er als eerste terug in het
geweldig Merksem?
Zondag 2 december: Leiding!! het is kou
vergadering (10u-17u)
Ja, jullie zien het goed het is weer de laatste dagvergadering
voor dit jaar. de leiding moet weer achter de boeken gaan
zitten(bijna allemaal). maar niet getreurd ondanks het koude
weer gaan we dit jaar afsluiten met een fantastische
vergadering. Komen is de boodschap!!!
Zaterdag 8 december: (18u30-20u30)
Hij komt, hij komt die lieve goede sint…
Ja ja, hij is er weer. Rechtstreeks van spanje speciaal voor
jullie en zijn collega's zijn er ook weer bij. Ik hoop dat jullie
braaf zijn geweest dit jaar, want anders vliegen jullie in de
zak (oh nee).
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Wist je dat…
Wist je dat de volgorde van de kleuren van de Belgische
vlag niet kloppen.
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken.
Wist je dat ijsberen linkspotig zijn.
Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water.
Wist je dat rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer
leven dan linkshandigen.
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Beste ouders, broers, zussen, nonkels, tantes,
oma’s en opa’s, vrienden …
Zoals elk jaar op rij, gaat ook dit jaar onze zoete
marsepeinslag door! Naast marsepein hebben we
ons arsenaal ook uitgebreid naar overheerlijke
wijnen zoals vorig jaar. Je hebt dus geen enkele reden om
niets te kopen. Hou je niet van zoet? Wel koop dan een goed
wijntje! Hou je niet van wijn? Wel dan ben jij waarschijnlijk
een echt snoeper en lust je wel een groot stuk marsepein!
Laten we dit allemaal even verduidelijken. Dit jaar verkopen
we marsepein in 3 verschillende hoeveelheden: 1/4 kg voor
€4, ½ kg voor €7 en 1 kg voor €11. Hier zit zeker wel een
geschikte grootheid tussen, toch? Elk lid heeft dan ook
strookjes meegekregen om marsepein aan de hele familie,
vriendengroep en woonwijk te verkopen. Deze strookjes
zouden wij allemaal graag terug krijgen ten laatste op onze
Kaas- en wijnavond op 20 oktober 2018. Jullie marsepein
wordt dan bestelt en jullie kunnen deze komen ophalen op
18 november 2018 op den Ijskelder.
Er zijn dus al 2 goede reden waarom jullie naar de Kaas- en
wijnavond moeten komen: 1 omdat deze avond echt mega
lekker, awesome en leuk is. 2 voor de strookjes van de
marsepeinslag. Wel, laat ons jullie nog een derde reden
geven: je kan er ALLE wijnen komen proeven en kopen die
we verkopen met onze wijnslag. Zelfs onze nieuwste
toevoeging aan onze wijnlijst: Een heerlijke rosé. Toch meer
dan genoeg reden om te komen hé? Als je er helaas toch niet
kan bij zijn, wees dan niet getreurd, je kan nog steeds wijn
bestellen via onze leiding. En denk eraan, de feestdagen
komen eraan dus je hebt zeker wel wat heerlijke wijn nodig!
Hopelijk tot op onze familie-avond aan het wijnstandje!
Het Marsep(w)einslagteam
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JONGGIVERS
Voila, tijd voor de tweede treffer van het jaar! Dacht je dat de
vorige vergaderingen al niet te overtreffen waren? Dan
hebben die toppers van een jonggiverleiding weer het
onmogelijke klaargespeeld! De komende weken zullen goed
gevulde zondagen vol awesome spelletjes je tegemoetkomen.
Komen/‘Venir’/‘come’/‘komm’/’venire’/‘来る’ is dus de
boodschap want je wilt deze high-class vergaderingen zeker
niet missen!
De heilige legende:
K=K:
Kunnen is Komen!
BH:
Boterhammen meenemen.
F:
Fiets zeker niet vergeten!
VK:
Verkleedkleren meenemen/aandoen.
Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Ja hoor, het is weer zo ver. Strijk je hemd, knoop je das en laat
je schooluniform of je schoolkleren maar gewoon liggen!
Vandaag mogen jullie in je prachtige scoutsuniform naar
school. Er is ook nog het ontbijt van de jeugdbeweging in
Antwerpen -wohooooh- laat ons maar even weten of je komt,
dan kunnen we samen gaan!!!
Zaterdag 20 oktober: Familieavond
Hola pola, soep met cola. Het is weer zover, tijd voor de beste
avond van het jaar: de familieavond! Hopelijk kijken jullie al uit
naar de lekkere kaas, wijn (voor mama’s en papa’s) en
natuurlijk alle grappige actjes van jullie zelf hihi. Vergeet ook
zeker de bingo niet… Ga jij met de hoofdprijs naar huis? Neem
oma’s, opa’s, tantes, nonkels, neven, nichten, liefjes, beste
vrienden en minder goeie vrienden allemaal mee!
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Zondag 21 oktober: Geen vergadering
OOOOOH! :( Helaas pindakaas is het vandaag geen
vergadering. Hoezo niet? Wel, jullie hebben waarschijnlijk nog
allemaal ronde buikjes en wallen onder jullie ogen van de
avond ervoor. Logisch toch? De kaas- en wijnavond van de 24 is
niet zomaar een avond. Het is een avond waarop iedereen met
een bolle buik en veel te laat naar huis gaat. Daarom hebben
wij aan jullie gedacht en ook een beetje aan onszelf en we
hebben voor deze zondag geen vergadering gepland. Niet
getreurd, volgende week zijn we wel weer van de partij! Tot
dan!
Zondag 28 oktober (10 - 17 uur): Halloween
Oké, oké... wij weten dat het eigenlijk pas 31 oktober
Halloween is, maar wij waren al zo enthousiast dat we al een
voorproefje wilden. Daarbij verwacht niemand dat mensen nu
al Halloween gaan vieren, dus iedereen zal dan ook dubbel zo
hard verschieten. Leuk toch? Wel het wordt nog leuker, de
leiding heeft speciaal voor jullie een aantal vreselijke enge
hongerige monsters uitgenodigd. Jullie komen toch ook mee de
mensen de stuipen op het lijf jagen? Beterrrrrr! Tot dan en
vergeet geen 4uurtje!
K=K, BH, VK, F
Zondag 4 november: Wees voor één keer
nog eens schattig (10 - 17 uur):
Jaja, hier zijn we weer! Zorg vandaag
allemaal maar dat de verkooppraatjes
gekend zijn of dat jullie er zo schattig als
een kapoen uit zien. Waarom zal je
denken… we gaan vandaag marsepein
verkopen. Vergeet zeker niet om met de
fiets te komen, we zien jullie dan.
(Colletje is cool)
K=K, BH, F
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Vrijdag 9 t.e.m. zondag 11 november: De artiest van de foto
heet zoals deze activiteit. (Tip het duurt een heel WEEKEND)
Hey leiding, waarom stelden jullie zo'n rare vragen??? Awel
beste vrienden, dit weekend zullen jullie het allemaal te weten
komen, dit weekend zullen jullie nooit meer vergeten want het
wordt zo
“megacoolknapsuperfancywancyniceonvergetelijkleukgezelligt
evredenpony weekend” met andere woorden: leden hou jullie
klaar voor het eerste, maar ook het beste weekend van 2018
(tot nu toe). Wij zijn er klaar voor en hopen
dat jullie dit ook zijn, denk er zeker aan een
goede slaapzak en voldoende regenkledij mee
te nemen en denk aan je verkleedkleren!!!!
Er volgt een brief met alle info, en als er
vragen zijn kan u altijd terecht bij de leiding.
(foto: The weeknd- Starboy)
Zondag 18 november (10 - 17 uur): 1,2 in de maat!vergadering
Vandaag zullen de jonggivers hun beste beentje moeten
voorzetten want met de one-and-only armyvergadering valt
niet te spotten! Wrijf jullie benen maar goed in, trek jullie
stevigste legerboots aan en vergeet geen
soldatenkoek mee te nemen, want een
zware zondag zal jullie staan opwachten!
De eer van de scouts en van het land der
Belgen ligt in jullie handen. Flauwe
doetjes mogen de toiletten met hun
tandenborstel poetsen! Hard zijn en
incasseren is dus de boodschap!
K=K, BH, VK, tandenborstel niet vergeten :)
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Zondag 25 november (10 - 17 uur): “Vandaag is de 329ste dag
van het jaar”-vergadering
Ja hoor, we zitten vandaag al 329 dagen in
2018 wauuwwww. Precies 103 jaar geleden
presenteerde Albert Einstein zijn
relativiteitstheorie op papier. I bet you didn’t
know that . We zullen vandaag eens testen
of jullie ook een IQ van 160 hebben (aka
heeeeeeeeel slim). Dus begin al maar met
studeren, plak je beste snor op en kam
vooral je haren niet ;-).
K=K, BH
Zaterdag 8 december (19 - 21 uur):
Sinterklaasvergadering
Ho ho ho, vrolijk kerstf… Oeps, verkeerde man in rode kleding
die pakjes brengt! Nieuwe poging: Hij komt, hij komt! Die lieve
goede Sint! Zijn jullie allemaal brave kinderen geweest?
Gegeten met jullie mond dicht
en alsjeblieft en dankjewel
gezegd? We zullen het snel
weten, want het staat allemaal
in de Sint zijn grote boek!
Hopelijk krijg jij ook wat
lekkers...

20

Wist je dat …
-

mannen de enige mannelijke wezens op Aarde zijn
die tepels hebben?
Tim Collet bijna zo cool is als Hathi of Bragdt?
de Aarde niet perfect een bol is, maar aan de polen
platter is dan aan de evenaar?
een jaar eigenlijk 365.25 dagen lang is? Daarom is er
om de 4 jaar een schrikkeljaar.
cola 50.000 keer zuurder is dan kraanwater?

Raksha

Tim

Chil

Bragdt

Hathi

Tori

Lars
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GIVERS
Hupsakeee, we zijn nog maar net terug van ons superieure
weekend en den tweede treffer van dit fantastische jaar is
er al weer aangekomen! Ook dit maal kunnen jullie je
verwachten aan op en top leuke zondagen. Ook zijn er
enkele andere dagen buiten zondagen dat je plezier kan
maken met je vrienden van de scouts, denk aan de dag van
de jeugdbeweging en de familieavond … Fun, fun, alleen
maar fun!!!
Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging
Wie gaat er allemaal mee naar het ontbijt van de
jeugdbeweging? en wie gaat er
misschien zelfs naar de nacht van de
jeugdbeweging? Jullie leiding alvast
wel! willen jullie mee gaan smullen op
het Astridplein? laat dit dan even weten en dan kunnen
we samen fietsen. Vergeet zeker jullie uniform niet aan te
doen om ons te kunnen onderscheiden van die saaie Chiro en
vreemde KSA ;)
Zaterdag 20 oktober: Familieavond aka kaas- en wijnavond
Vandaag is het zover, de dag waarop jullie allemaal gewacht
hebben! Nadat we van jullie actjes genoten
hebben zullen we met zen alleen smullen van
de kaastafel en sippen van het druivensap. Als
jullie jullie buikjes dan helemaal rond hebben
gegeten gaan we ons volledig uitleven van de
fantastische BINGOOO! Hopelijk tot dan!
ps: Vergeet je niet op tijd in te schrijven!!!!
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Zondag 21 oktober: GEEN VERGADERING :(((
-“Ooh zo jammer dat het geen vergadering is leiding!”
Ja dat vinden wij ook kindertjes, maar na zo een feestelijke
24 nacht mogen jullie nog eens een zondag wat uitslapen in
plaats van u om kwart voor 10 naar den ijskelder te haasten
om jullie fantastische leiding weer te zien. Het zal voor
volgende week zijn en dan maken we het dubbel zo leuk!! (
200% plezier dus, moeilijk … maar voor jullie doen we dat
graag!!)
Zondag 28 oktober: Plat aantweirpse vergodering
Vandoog leren wijj olle de knepe van’t
vak om zo goe meugelijk te klappe as
waar olle ouder, leerkrachte en weetekik
veel wie nog allemoal het sch**t aan
hebbe. Ze dus mor zeker da we noggis nor
de schoanste stad van Vlaandere en
oemstreke trekken. Ache da tuis hebt ist
altijd plezant da ge u zou klede as nen
echte senjoor, desnoats godde mor is een
belleke placere bij olle vokke. Zie zeker
dagge olle vlo of trotinet mee het en
vergeet oek ni olle lunchpakket.
Zondag 4 november: Ding dong/ tring tring/ klop klop
vergadering
Ding ding dong tring tring trong klop klop klap
Wat is dit allemaal? Een ruitenwasser die de straat
oversteekt met al zijn werkgrief? misschien de nieuwste
dubstep tune? Geen idee! Als je te weten wilt komen waar
deze geluiden toch vandaan zouden kunnen komen, moet je
zeker deze zondag paraat staan!
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Zondag 11 november: G.I. Joe vergadering
‘SOLDATEN IN’T GELID’ zal je deze vergadering NIET veel
horen! G.I. JOE is enkel voor echte vechtjassen
die een hekel hebben aan regels en gewoon
graag zoveel mogelijk willen verdienen door
onmogelijke klussen te klaren. Is dit toevallig
een beschrijving van jou? laat maar zien dan!

Zondag 18 november: Barbie vergadering
Hiya Barbie! Hi Ken! Deze zondag mag
iedereen zich in zijn/haar favoriet popje
verkleden! we gaan ons onderdompelen in de
fantasiewereld van het prachtkoppel Barbie
en Ken. vergeet zeker niet de meest
onnatuurlijke korset aan te doen zodat je nog
meer op Barbie lijkt. vandaag belooft een
perfect romantische dag te worden.
Come on Barbie, let's go party!
zondag 25 november: Vikings vergadering
Vandaag varen we het leven van de vikings binnen, word jij
een echte Ragnar, Rolo of Leya? Aanbid jij Loki, Odin of Thor?
Iedereen heeft zijn eigen taak in de stam en iedereen helpt
het te verdedigen! Met andere woorden iedereen heeft
elkaar nodig om te kunnen overleven en om de rest van de
wereld te kunnen verkennen en veroveren. Kom dus zeker
allemaal deze zondag als je kan want we beloven dat het
weer top wordt!!!
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zondag 2 december: Tis-de-laatste-zondag-voor-den-blok
vergadering
Waddup? Den blok? wasdanuweer? Ja jongens en meisjes,
jammer genoeg komen die kerstexamens toch ook weer
dichterbij. Vandaar dat we deze zondag nog eens voor een
laatste keer helemaal uit ons dak gaan en alles doen wat we
op een zondag thuis niet zouden mogen! komen is dus zeker
aangeraden!
zaterdag 8 december: Sinterklaas vergadering
Vanavond is het een speciale avond. “Een speciale
avond?” Hoor ik jullie jullie zelf al luidop
afvragen. Inderdaad ja want zoals jullie wel weten is de
goedheilige man met zijn door-de-schoorsteenzwartgemaakte-en-dus-volledig-niet-racistischbedoelde pieten weer in het land. Jippieeeeeeeee! Wie weet
komt hij en zijn gevolg wel even langs vanavond! neem
daarom zeker volgende zaken mee: suikerklontje+wortel,
schoen, tekening voor de Sint en een glaasje water voor de
Piet!
DOEIIIII

Jeroen

Robbe

Joren

Marie
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OUTRO
Zo dit was het alweer! Hopelijk gaan jullie even veel of zelfs
nog meer plezier beleven met deze treffer als met de vorige.
En mocht je het allemaal niet meer volgen hier is nog eens
een kort overzichthe van belangrijke activiteiten!
Tot de volgende keer!
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SPONSORS
Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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