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ADRESSENLIJST
Kapoenen

Kapoenenleiding@24sintfrans.be

Toto
Kora
Asjra

Maxime Schnaphauf
Emma De Belie
Jonas Vandyck

Xebo

Wout De Dobbeleer

Welpen

Parklaan 11
De Biezen 20
Frans
Adriaenssensstraat
128
Laaglandlaan 310

‘s-Gravenwezel
Merksem
Merksem

0498/31.10.83
0489/95.18.07
0468/22.74.83

Merksem

0475/28.71.56

Welpenleiding@24sintfrans.be

Marala

Katrijn Vandyck

Akela
Mang

Jef Van Trier
Bob Van Rossum

Jonggivers

Frans
Adriaenssensstraat
128
Groot Hagelkruis 182
Bredabaan 218

Merksem

0468/10.55.08

Antwerpen
Merksem

0489/39.79.76
0485/47.76.96

Jonggiverleiding@24sintfrans.be

Stefanie Wegge
Torian Coosemans
Tim Collet
Axel Schnaphauf
Dries Van De Mieroop

Moeshofstraat 183
Maantjessteenweg 184
Leeuweriklaan 6
Parklaan 11
Louis Vervoortlaan 13

Givers

Giverleiding@24sintfrans.be

Ruth de Lang
Jeroen Wellens
Jelle Essers
Lars Hermans

Q. Matsysstraat 8
Meierhoek 19
Prinshoeveweg 166
Klaverbloemstraat 44

Merksem
Merksem
Kapellen
‘s-Gravenwezel
Schoten

Schoten
Merksem
Ekeren
Merksem

0470/64.08.17
0468/15.73.29
0496/33.59.58
0498/31.17.92
0489/71.87.59

0496/216109
0471/19.83.40
0471/29.48.22
0497/65.34.70
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Groepsleiding
Nikki Collet
Marie Gilias
Joren Hermans
Jeroen Wellens

Secretariaat
Dries Van de Mieroop
Lies Van Rossum
Torian Coosemans

Materiaalploeg
Tim Collet
Raf van Rossum
Axel Schnaphauf
Lars van Gaever
Shopteam
Joren Hermans
Wout De Dobbeleer

Trefferploeg
Brecht De Smedt
Jolien Schoeters

Sociale Media
Manon Van Gaever

Webteam
Tim Collet

Groepsleiding@24sintfrans.be
Leeuweriklaan 6
Osylei 84
Klaverbloemstraat 44
Meierhoek 19

Kapellen
Mortsel
Merksem
Merksem

0499/39.85.04
0476/79.28.65
0477/05.82.13
0471/19.83.40

Schoten
Merksem
Merksem

0489/71.87.59
0483/47.38.79
0468/15.73.29

Secretariaat@24sintfrans.be
Louis Vervoortlaan 13
Bredabaan 218
Maantjessteenweg 183

materiaalploeg@24sintfrans.be
Leeuweriklaan 6
Bredabaan 218
Parklaan 11
Bredabaan 787

Kapellen
Merksem
‘s-Gravenwezel
Merksem

0496/33.59.58
0486/78.45.62
0498/31.17.92
0494/79.80.36

shop@24sintfrans.be
Klaverbloemstraat 44
Laaglandlaan 310

Merksem
Merksem

0477/05.82.13
0475/28.71.56

Schoten
Merksem

0470/23.82.34
0476/79.53.16

treffer@24sintfrans.be
Rozenlaan 26
Grote Hoek 20

socialemedia@24sintfrans.be
Bredabaan 787

Merksem

0489/89.04.24

Kapellen

0496/33.59.58

webmaster@24sintfrans.be
Leeuweriklaan 6
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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 Tshirts, 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
Hier is de derde treffer van het jaar! Wat vliegt de tijd voorbij!
Dit jaar kunnen jullie onze scoutskalender weer terug vinden op onze
website: http://24sintfrans.be/kalender/
Het coronavirus zal de komende maanden voor nog veel onzekerheid
zorgen, wat ook wij niet leuk vinden. We zullen jullie dan ook steeds
op de hoogte houden wanneer we iets nieuws te weten komen.
Informatie en aanpassingen aangaande de avond- en
Kerstvergaderingen zullen steeds tijdig per mail meegedeeld worden.
Als de leden nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die graag eens
meekomen naar een scoutsvergadering op zondag zijn zij zeker en
vast welkom! Hoe meer leden, hoe meer vreugd!!!
Groetjes,
Het gehele leidingsteam
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GROEPSCOMITÉ
Verder willen we ook even jullie aandacht vragen voor het groepscomité.
Eens per maand komen een aantal ouders samen met de groeps- en
takleiding om de algemene zaken te overlopen. Het gaat hier over de
lokalen, activiteiten en de 24 in zijn geheel. We zijn dit jaar op zoek naar
mensen die ons groepscomité willen komen versterken. Dus als jullie wel
zin hebben om dit jaar een handje te helpen, dan zijn jullie steeds welkom
op het groepscomité. Dit gaat ongeveer één maal per maand door. Mocht
je interesse hebben, neem gerust contact op met iemand van de
groepsleiding of met Raymond Van Gaever (04 68 22 69 73).

SOCIALE MEDIA
De 24 gaat actiever op het internet leven met onze gloednieuwe randploeg
sociale media. Mis deze grandioze sensatie niet en like dus zeker onze
facebookpagina zodat je niets mist! Volg ook het 24sintfrans Instagram
account met wekelijkse foto’s van vroeger en nu. Dit via:

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

https://www.facebook.com/sint.frans/
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KAPOENEN
Daar is die weer, een nieuwe treffer. En ja hoor, ook deze is
tot aan de rand gevuld met plezier. Hopelijk houden jullie
het thuis nog allemaal vol en kunnen we jullie weer met
open armen ontvangen om even stoom af te blazen op de
scouts, want daar dient het voor natuurlijk. We wensen
jullie al bij voorbaat een zalig kerstfeest en een heel heel
heel gelukkig nieuwjaar. Tot snel kapoentjes!
Zaterdag 19 december (van 18u30 tot 20u30): Vuurmeestervergadering
Horen jullie het vuur ook al lekker knetteren? Het is vandaag
vuurmeester-vergadering! Nu vragen jullie jullie waarschijnlijk
af wat we gaan doen deze vergadering? Dat blijft nog even een
klein geheimpje. Wat we wel al kunnen vertellen, is dat het
iets met vuur te maken heeft. WOOOOOOOOOOOOW!!! Met
vuur wordt natuurlijk niet gespeeld en met vuur blijf je best op
een afstand. Daarom is het belangrijk om te weten dat de
leiding vandaag de vuurmeesters zijn! Ben jij benieuwd wat er
gaat gebeuren vandaag?? Kleed je dan maar warm aan en kom
naar deze knetterende vergadering!! Want vergeet niet:
scouts is voor ons ook toch wel het lichtpuntje van de week.
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Zaterdag 26 december (van 18u30 tot 20u30) : Kerstfeestje
Prettig kerstfeeeeeessstttt!!!
Springende Kidibulkurken en de geur van lekkere kalkoen. Ja
hoor, het kan niet anders: het is Kerstmis! Hopelijk hebben
jullie de afgelopen dagen kunnen genieten van leuke
kerstfeesten en zijn jullie helemaal klaar voor NOG
een knaller van een kerstfeestje. Deze avond maken
we het weer eens lekker gezellig in onze bubbel met
kleine versnaperingen en iets lekkers om te drinken.
Dit ook om al de gemiste familiefeestjes een beetje
goed te maken. Kerst kan natuurlijk niet zonder leuke
cadeautjes maar we kunnen wel al verklappen dat er
geen enkel kapoentje met lege handen naar huis gaat
vanavond.
Ps.: verdere informatie hierover volgt nog
Zaterdag 2 januari (van 18u30 tot 20u30): Glow in the darkvergadering
‘Een tocht door het donker, DIDIDIDIDIE’
‘We zijn echt niet bang, DIDIDIDIDIE’
‘Wat zie ik daar? DIDIDIDIDIE’
‘Het is een fluolichtje, DIDIDIDIDIE’
Maar natuurlijk! Het is glow-in-the-darkvergadering!
Wahoeeeeeee! Vandaag gebeurt alles binnen het thema:
‘lichtgevend’. Zie dus zeker dat je je zo goed mogelijk verkleed
in fluo, dan kunnen we er een knotsgekke lichtshow van
maken.
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Zaterdag 9 januari (van 18u30 tot 20u30):
Slaapzakspelletjes-vergadering
Het is een koude donkere avond. De meeste mensen liggen al
rustig in bed of zijn nog wat tv aan het kijken, maar ergens in
Merksem brandt er nog een gezellig vuurtje. Een lichte gloed
komt door de takken van het Groenendaalpark. Als we wat
dichterbij komen, zien we allemaal kleine pakjes rond het vuur
liggen. We kruipen dichterbij en zien dat het slaapzakken zijn
die bewegen en we lopen naar het vuur om te kijken wat er in
de slaapzak zit. Het eerste pakje gaat open en we zien een
verward kapoentje. Dit kapoentje kijkt al een beetje boos en
roept “Alleee, ik had wel bijna gewonnen met dode vis he!!!!”.
Zoals jullie kunnen lezen is het inderdaad tijd voor
slaapzakspelletjes. Neem dus zeker een slaapzak mee en kom
meespelen!!!
Zaterdag 16 januari (van 18u30 tot 20u30): Casinovergadering
Trek je mooiste smoking aan, zet die pokerface op en schuif
aan de roulettetafel. Vandaag is het casinovergadering! Er is
voor ieder wat wils; voor de gelukzakken een dobbeltafel en
voor de slimme kaartentellers een pokerhoek. Dit is de kans
om je lege portefeuille om te toveren in een fortuin. (Met een
beetje geluk uiteraard). Pas ook op voor Het Huis. Zij hebben
niet graag dat de mensen gaan lopen met hun geld, en doen
er alles aan om ze blut te krijgen.
Ook al trek je je smoking aan, zie
toch maar dat je een beetje warm
aangekleed bent.
“Heeft iedereen ingezet?
Rien ne va plus!”
10

Zaterdag 23 januari (van 18u30 tot 20u30): Binnen de
minuut -vergadering
60,59,58,57,... Jajaja begin maar al met aftellen, want
vanavond doen we alles binnen de minuut. “Maar leiding tijd
is toch relatief?” Ja kapoentjes, dat is zeker waar maar
vanavond is tijd alles. We houden ons krampachtig vast aan
deze meest waardevolle 60 seconden van de avond waarop jij
kan laten zien of je wel echt zo snel dingen kan als je zelf denkt.
Een kleine tip voor jullie: vroeger was “Binnen de minuut” een
tv-programma. Dus als je wat hints wilt om deze
avond helemaal de jouwe te maken, moet je
misschien eens aan je ouders vragen of zij je er
wat meer over kunnen vertellen…

Zondag 31 januari (van 14u00 tot 17u00): Alles op wieltjesvergadering
Vandaag mogen jullie je coolste step, mooiste skateboard,
snelste fiets of gekke rolschaatsen meenemen naar de scouts.
Wij willen wel eens zien wie de beste kunstjes kan met zijn
step of wie het beste een obstakel kan
overwinnen met zijn fiets. Neem vandaag
zeker genoeg drinken en koekjes/fruitjes mee
want jullie gaan het nodig hebben. Het wordt
een vlammende vergadering dus zeker komen
is de boodschap! “Tring tring tring” iedereen
uit de weg, want de kapoentjes zijn
onderweg!!” Voorzichtig op de baan hé en tot
zondag lieve kapoentjes.
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Zondag 7 februari (van 10u00 tot 17u00): Leger-vergadering
GEEEEEEEEEEEEEEFFFF ACHT!!!! Kapoentjes ingerukt!!!
Vandaag dompelen we ons onder in het leven van een soldaat.
We zullen de dag dan ook beginnen met extra vroeg op de
scouts aanwezig te zijn zodat we er snel aan kunnen beginnen.
In de voormiddag zullen we jullie een snelcursus geven zodat
we in de middag met zen allen ten strijde kunnen trekken
tegen de vijanden. Denk je dat je een echte soldaat kan zijn?
Kom dit dan zeker bewijzen op deze extra lange dag!!!
Wist-je-datjes:
●

●
●
●
●

We met de wijnverkoop 2 ton wijn hebben verkocht
(dat is ongeveer 2 keer het gewicht van de auto van
de mama/papa).
Kora als enige van de leidingsploeg geen Ychromosoom heeft.
Er niet zoiets bestaat als een “telefoonbotje”.
De meeste Kerstbomen geen dennen zijn (zoals we
altijd zingen), maar meestal sparren.
De leiding jullie (en jullie ouders, grootouders, tantes,
nonkels, katten en honden) een supergelukkig en
gezond 2021 toewensen!!!
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WELPEN
Liefste welpjes, woehoeeew weer een nieuwe treffer!!
Zoals jullie zien, staan er een aantal dagen in deze treffer die
ook al in de vorige stonden. Dit komt doordat we onze
planning een beetje veranderd hebben door de coronacrisis.
Deze data zijn dus de juiste! Aangezien we met de huidige
maatregelen niet binnen mogen zitten, zullen alle
vergaderingen buiten doorgaan. Doe dus zeker altijd warme
kleren aan!!! Wij kijken er al keihard naar uit!
Heel veel groetjes, de leiding 😊

Zaterdag 19 december 18:30-20:30: Kerstfeestje
Ho Ho Ho, Vrolijk kerstfeest!
Vandaag gaan we een beetje kerstman spelen voor elkaar,
zodat iedereen met een klein cadeautje naar huis gaat.
Normaal gezien valt Kerstmis pas over 6
dagen, maar wij gaan het nu al vieren zodat
jullie ook thuis in jullie coronaveilige bubbel
nog goed kunnen feesten. Neem vanavond
een klein cadeautje van €5 mee dat
iedereen leuk zou vinden. Je mag je
natuurlijk ook altijd verkleden!! (Of die
foute kersttrui aantrekken😊)
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Zaterdag 26 december : Geen vergadering :’(
Hey welpjes,
Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering zodat jullie
lekker in jullie bubbel Kerstmis kunnen vieren.
Prettige feesten en beste wensen voor 2021
xxx Akela, Mang en Marala.

Zaterdag 2 januari 18:30-20:30 : Licht in het donkervergadering
Dag welpen
Vandaag zorgen we voor wat licht in het donker. Van
breeklichtjes tot de grootste flashlights,
we zullen er alles aan doen om deze
avond genoeg licht te laten schijnen. Pak
dus jullie zaklamp vast en kleed jullie
warm aan, zodat we samen het donker
kunnen trotseren.
Tot dan, de leiding.
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Zaterdag 9 januari 18:30-20:30 : Welpen@deMovies
vergadering
Dag lieve welpjes! Vandaag gaan we de Yskelder omtoveren
tot de beste cinema van de wereld. Pak zeker jullie favoriete
snackje en drankje mee en kleed u maar lekker warm aan, dan
gaan we er een topfilmavond van maken!
Verdere info zal nog volgen 😊

Zaterdag 16 januari 18:30-20:30 : Fluovergadering
Hey welpen,
Nu het zo lang donker blijft, is het
belangrijk om goed zichtbaar te zijn.
Vanavond mag je dus uw meest flashy
kleren aantrekken om naar de scouts te
komen! Trek ook zeker genoeg warme
kleren aan, want het is nog steeds heel
koud. En voor de eerstejaars staat er ook
nog iets heel belangrijk op de planning…
Wees dus zeker aanwezig!
Tot dan, de leiding.
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Zaterdag 23 januari 18:30-20:30 : Politie en Boevenvergadering
Vanavond komen we te weten wie van jullie de meest sluwe,
meest behendige en vooral de meest stiekeme boef is. Train
dus maar al op jullie verstopkunsten, want diegene die
vandaag als laatste opgepakt wordt door de politie mag
zichzelf de beste boef noemen! Trek je bivakmuts en je zwarte
kleren aan en steek je loper in je zak. Trek je dievenbottinnen
aan en schakel de locatie op je GSM uit. Normaal gezien is de
politie uw vriend, maar als je daar vanavond vanuit gaat kan je
dat duur te staan komen!
Piieeeeejoeewieeejoeeepieeejoeeewieeejoeee

MANG
Zondag 31 januari 10:00 – 17:00 : Legervergadering
Dag welpjes! Vandaag gaan we zien of jullie wel

soldaten

echte

kunnen zijn. Hopelijk zijn jullie niet bang van

een beetje modder en vinden jullie het niet erg om wat te
lopen, want rust kennen we niet in het leger. Stap dus zeker

met jullie beste been uit bed!
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Zondag 7 februari 14:00- 17:00 : DIY – Vaccin vergadering
Misschien hebben jullie het al gehoord, maar er zijn al enkele
coronavaccins op de markt verschenen… Die zouden
misschien wel een kunnen werken… Toch vertrouwen wij deze
middeltjes niet helemaal. Wij gaan namelijk zelf ons vaccin
maken, zo moeilijk kan dat niet zijn.
Ofwel?
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Hieronder vinden jullie nog een mooie kerstboom die jullie
zelf kunnen versieren! We zullen ze ophangen in het lokaal
😊
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Wist je dat …
●

Piraat Eenoog in quarantaine zit tot 9 december?

●

De leiding soms samen Among Us speelt?

●

De leiding in de kerstvakantie moet studeren voor
hun examens, en dat het daarom
avondvergaderingen zijn?

●

Van alle diersoorten die op aarde hebben bestaan,
meer dan 99% is uitgestorven???

●

Jezus op 25 december verjaart?

●

Mang een vleermuis is?

●

Marala een flamingo is?

●

Akela een wolf is?

19

Kan jij alle onderstaande logo’s raden? De
antwoorden bevinden zich op het laatste blad
van deze treffer. Niet gaan spieken éééé 😊
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JONGGIVERS
Het is weer het einde van het jaar en dus ook tijd voor een
nieuwe treffer! We hopen dat dit keer de vergaderingen door
kunnen gaan in ons geliefde park te Groenendaal. We hopen
dat we weer al onze lieve leden kunnen zien en hopelijk ooit
eens het grote vangspel kunnen spelen (hahaha lolllll, lekker
niet)! Maar niet gevreesd, want ook wanneer dit niet het
geval is zullen we jullie entertainen met leuke alternatieve
opdrachten. In deze treffer vinden jullie de vergaderingen
zoals ze zullen zijn indien we elkaar terug live mogen
knuffelen. Als we elkaar nog niet live mogen knuffelen (snif
snif), dan horen jullie het wel van ons wat we gaan doen!
Zondag 20 december: (19u-21u) Among Us-vergadering
(Online)
Jaja liefste leden, jullie leiding is helemaal mee met de
nieuwste trends en online spelen. Dus vandaag is het zover,
we spelen Among Us. Wie is die vieze Imposter? Wie kan er
ons allemaal voor de gek houden als de beste? Dat zullen we
vandaag wel merken... Het is belangrijk dat iedereen dus dit
spelletje op zijn gsm/tablet zet zodat we gezellig allemaal
samen kunnen spelen.
Je kan ‘Among Us’ downloaden in
de Google Play Store of de App
Store.
Tip: Tori is always kinda sus
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Zaterdag 26 december: Geen vergadering
Het is tweede kerstdag en omdat bij sommige brave kindjes
de kerstman nog moet langskomen, is het vandaag geen
vergadering. Geniet maar van het lekkere eten en de
gezellige kerstsfeer.
Zaterdag 9 januari: Bye-bye-2020-vergadering (19u-21u)
Het is weer daar, het nieuwe
jaar. Eerst en vooral hopen we
natuurlijk dat jullie allemaal
toch een beetje hebben
genoten van de feestdagen
ook al waren deze in kleinere
groepen. Maar vanaf nu
kunnen we 2020 achter ons
laten en hopen dat 2021 geen
2020 chapter 2 wordt.
We gaan er vandaag weer een klepper van formaat van
maken aangezien dit de eerste vergadering is van dit jaar.
Alles onder het motto “New year, New me” zijn jullie er klaar
voor? Wij in ieder geval al wel.
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Zaterdag 16 januari: (19u-21u) Het lokaal is vies...
Het is al lang geleden he, dat jullie nog in het lokaal zijn
geweest, maar dat geldt ook voor ons... en daarom is ons
lokaal nu zeer vies en stinkt het een beetje (heel hard).
Willen jullie ons online helpen met het lokaal te kuisen? Doe
je mooiste poetskleren maar aan en ... zit rustig voor je
computer.
Zaterdag 23 januari: (19u-21u) Joepieeee de examens zijn
bijna gedaan en het is daarom dus de laatste
avondvergadering- vergadering
Oeffffff! Na zo’n lange periode
blokken zijn we blij dat het einde
terug in zicht is. En dat betekent dat
we weer ‘bye bye’ kunnen zeggen
tegen de avondvergaderingen. Maar
nu onze kennis een hele maand op
de proef gesteld is geweest, gaan
we jullie kennis ook eens op de
rooster leggen. Je kan het misschien al raden? We gaan dus
een leuke quiz doen! Maar niet zomaar een saaie, normale,
niet leuk quiz. Nee nee, een pisquiz! Smeer jullie blazen dus
al maar goed in, want het wordt een stevige avond :)
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Zondag 31 januari: (10u-17u) Schlagerfestival
@Groenendaal
🔊Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi)
Zolang er zon muziek en kinderen zijn
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi)
Zolang ik kan bewegen en liefde geven
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi)
Ondanks de tegenslagen zorgen en pijn
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi)
Zolang er zon muziek en kinderen zijn🔊
Wohoooh wat een wereldschijf van Will Tura!! Dit jaar is het
Schlagerfestival niet in Hasselt, maar in ons eigenste park!!
Leer die schlagerklassiekers al maar uit je hoofd, want
vandaag gaan we zingen, lachen en dansen. Willy Sommers,
Niels Destadsbader en Christoff konden er jammer genoeg
niet bij zijn, dus jullie zullen even voor hen moeten
inspringen vandaag. Dat zal wel lukken zeker? Smeer die
stembandjes maar in, laat de zon in je hart en leef alsof het je
laatste dag is.
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Zondag 7 februari: Muylle en Musti-vergadering (10-17u)
AIAIAI, grote problemen bij onze goede vriend Donald
Muylle. De verkoop van zijn keukens op maat uit laminaat
slinkt. Hij ziet geen andere uitweg dan samen te werken met
tekenfilmfiguurtjes. Donald Duck had er geen interesse in en
Musti dacht dat ze zelf in een pot op het vuur zou eindigen.
Benieuwd hoe meneer Muylle dit probleem oplost? Kom dan
zeker naar de vergadering. Vergeet zeker je boterhammetjes
niet.
Wist je dat...:
-

-

de drolletjes van een Wombat vierkant zijn?
de pizza Hawaï is uitgevonden in Canada?
een ongepelde appelsien drijft op water maar een
gepelde appelsien zinkt?
er ergens in het tekstje over het schlagerfestival 3
titels van bekende schlagerliedjes verscholen zitten?
Wie zoekt die vindt.
We er enorm hard naar uitkijken om terug
vergaderingen op Groenendaal te mogen doen!!!??
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-
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GIVERS
Heeey liever givertjes van ons, hier een treffer vol
onzekerheid maar toch leuke ideeën. We beginnen deze
treffer met nog zeer leuke onlinevergaderingen!!! Hopelijk
kunnen we begin januari toch al onze zotte
lockdownverhalen aan elkaar vertellen. Wij hebben er heeel
veel zin in, jullie beter ook :)

Zondag 20 december: Quiz (20u-22u)
Jullie zijn net klaar met jullie
examens, maar wij gaan jullie toch
nog eens goed ondervragen. Hopelijk
kijken jullie allemaal naar de Slimste
Mens en kunnen jullie goed
puzzelen, want wij gaan jullie toch
eens goed uittesten. Neem er een
snackje en een drankje bij want jullie
gaan je energie nodig hebben. Het
gaat geen mainstream quiz zijn maar
echt wel eentje om van te genieten
dus zie zeker maar dat jullie
aanwezig zijn. (de google meet link
volgt ;))
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Zaterdag 26 december: Terugblik op 2020 (20u-22u)
Het jaar komt op z’n einde :( (maar niet echt spijtig want tbh
2020 was geen knaller). Ondanks corona is 2020 toch nog
een jaar geweest waarin veel goede dingen ons pad hebben
gekruist, waaronder tiktok, lol. Daarom vragen wij vanavond
om jullie mooiste/grappigste/leukste opgeslagen tiktok met
ons te delen. Wij willen niet enkel jullie titktoks zien maar
vragen ook om allen jullie favoriete herinnering van 2020
(met een foto) aan ons te vertellen. Be in de google meet or
be stom.
Zeker niet vergeten dus: favoriete tiktok, lievelingsfoto van
2020.

Zaterdag 9 januari: Sherlock Holmes - vergadering (20u22u)
Vanavond zijn jullie de detective!
●
●
●
●

Yskelder
Ontvoering
Ramp
Een traan
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Zaterdag 16 januari: Nieuwjaarsdrink (20u-22u)
Haaaai iedereen. Vanavond gaan we onze wensen en goede
voornemens aan elkaar vertellen. YEEEEEEY IN REAL LIFE met
een hapje en een drankje. (hopelijk laat Marc het toe.) Zo
niet, moeten we het via de old school manier doen. ‘Oh
nee’, denken jullie nu al. Zoomen is zo 2020.
Pssst Pssst zijn jullie nog aan het lezen??? Het voornemen van de giverleiding ga ik nu verklappen. We gaan er
namelijk alles aan doen om er een spetterend nieuw jaar en een prachtig kamp van maken met hopen vol
verrassingen.
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Zaterdag 23 januari: Nachtspel (20u-22u)
Oh nee! De gemene Dr. Co Vid heeft ieders wil om te leven
gestolen. De overheid is in crisis en heeft aan de dapperste
scouts van Vlaanderen (de 24, duh) gevraagd deze
kwaadaardige man te stoppen. Hebben jullie de moed en
strijdlust deze snoodaard te verslaan? Doe je warmste jas en
handschoenen dan maar aan en kom zeker.
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Zondag 31 januari: We’re back givertjes (10u-17u)
Hopelijk heeft iedereen van zijn winterslaap genoten, want
het is hoog tijd daar terug uit te komen. We zijn terug en
beter dan ooit! Klaar om terug alle legale dingen te doen die
voor een lange tijd illegaal leken. Zoals afspreken met ons :)
Vandaag is dus de dag waarop we ons helemaal gaan
uitleven en ons terug vrij gaan voelen! Verzin alvast allemaal
iets wat jullie in lange tijd niet hebben mogen doen en we
vandaag dus wel gaan doen. Hopelijk iedereen aanwezig op
deze 1ste zondag na weer een lange tijd. (Dit alles ofc als de
overheid ons niet langer binnenhoudt)
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Zondag 7 februari: FATTY BOOM BOOM VERGADERING (10u
- 17u)
YUU WADDUP DIKZAKKEN. IEDEREEN MET HET JUISTE BEEN
UIT BED GESTAPT, OF MOET IK ZEGGEN GEHESEN? AAH,
SLECHT MOPJE MAAR JE HEBT HET AL DOOR VANDAAG
GAAN WE ONS AMUSEREN MET DIK ZIJN.

PS: HET IS GEEN BOEFVERGADERING!!!!! Krantenpapier,
kussens en een overall zijn leuk om je te verkleden of doe
gewoon heeeeel veeeel kleren aan.
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Wist je dat…
… Jelle een kip heeft gevonden in deze lockdown?
… Lars en zijn kat in ruzie maken?
… Ruth 20 mental breakdowns per week heeft gehad in deze
lockdown?
… Jeroen nog steeds gekke gebouwen heeft beklommen in
deze lockdown?
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OUTRO
Zo, deze Treffer zit er alwaar op. We weten dat er, vooral
voor de oudere takken, veel onzekerheid is. We proberen
jullie allemaal zo veel mogelijk op de hoogte te houden van
de nieuwste regels een maatregelen. Wij duimen samen met
jullie mee voor een beter 2021 en een knaller van een kamp
in de zomer!
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SPONSORS

Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01 Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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Antwoorden logoquiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Domino’s Pizza
Sony Ericsson
Louis Vuitton
Sporcle
Nissan
Heineken
Hyundai
Java
LG
Walkman
Twitter
Michelin
MSN
SHELL
Skoda
Red Bull
Taco Bell
Motorola
Evian
UPS
WWF
Google Chrome
Pringles
HSBC
Visa
Ferrari
Firefox
Lacoste
Lamborghini
Playstation
Target
Xbox
Skype
Converse
Logitech
Amazon
Calvin Klein

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Blockbuster
Reebok
DreamWorks Animation
Wikipedia
Warner Bros. Pictures
Yahoo!
McDonald’s
Nike
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