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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 Langh
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
Met een ietwat natte paasvakantie nadert het lenteweer met rasse
schreden. Voor we het weten, laat de zon zich steeds meer zien en
vertrekken we alweer op kamp! We zijn blij dat de regering ervoor
heeft gekozen om ons nog steeds ons favoriete ding aller tijden te
laten doen: scouts! Wij kijken er alvast naar uit om er de komende
periode een dikke lap op te geven!
Groetjes,
Het gehele leidingsteam

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).
6

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
Liefste kapoenen, hier is die dan de voorlaatste treffer van
dit jaar (Waaaaaaaat?). We hopen ondanks de golven
Corona en zee aan problemen die hiermee gepaard gaan
toch nog steeds super zalige zondagen te kunnen hebben
met jullie. Hopelijk zijn jullie er klaar voor want deze treffer
zit vol Aprilse grillen . We kijk er naar uit om jullie zoals
altijd voltallig aanwezig op onze waanzinnige avonturen te
verwelkomen.
Tot snel!!!

Zondag 4 april (van 14u tot 17u): Ze smelten de paashaasvergadering
De paashaas heeft een groot probleem. Er zijn namelijk
criminelen die Pasen haten. Ze willen de Paashaas saboteren
door al de chocolade paaseieren te laten smelten! :o Dat kan
een catastrofe worden voor Pasen en alle kinderen die graag
chocolade willen. Vandaag moeten we die criminelen
stoppen. WAT DAN OOK! Want Pasen zonder chocolade
paaseieren is zoals een zondag zonder scouts: kan echt niet!
Helpen jullie ons mee? We hebben jullie hulp meer dan
nodig!! Tot zondag, lieve kapoentjes!
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Zondag 11 april (van 14u tot 17u): We zoeken het Lam Gods
vergadering
Het is vandaag exact 87 jaar geleden dat
het wereldberoemde schilderij “Het Lam
Gods” van de gebroeders van Eyck
gestolen werd en nooit meer
teruggevonden werd. Al superveel mensen
hebben geprobeerd het schilderij terug te
vinden, maar tevergeefs. Vandaag is het
aan ons om onze beste speurneuzen op de
zaak te zetten en te proberen dit ultieme
raadsel te ontraadselen. Zorg dat je voor vandaag zeker goed
uitgeslapen bent, want we hebben jullie echt nodig.
Zondag 18 april (van 10u tot 17u): Dikzakkenvergadering
Het is zondagavond en de
leiding zit aan tafel frietjes
te eten. Iedereen zijn
buikje begint al wat te
ronden en ze hebben niet
veel honger meer. Er zijn
natuurlijk nog veel frietjes
dus, de leiding staat voor
een keuze: worden we dikzakken en eten we verder of
stoppen we en gaan we lopen? Een luide kreet komt van de
ander kant van de tafel. Xebo zit daar frietjes te eten, zoiets
heb je nog nooit gezien. Hij roept dan ook: “WE BLIJVEN
ETEN AL WEGEN WE 200 KILO!!! Zo gezegd zo gedaan en dus
is de leiding vandaag al wat dikker.
Helpen jullie de leiding af te vallen of blijven jullie samen met
Xebo frietjes eten tot we 200kg wegen?
Vergeet zeker niet je viergangenmenu en een grote snack
voor 4-uurtje.
9

Zondag 25 april (van 14u tot 17u): Bob de Bouwervergadering
*KLOP KLOP KLOP* *ZAAG ZAAG
ZAAG*
Jaja! Je hoort het goed. Bob en zijn
vriendjes zijn weer druk bezig met
bouwen. Want dit gaan wij vandaag
ook doen. We duiken voor een dagje
in het leven van echte bouwvakkers
om supercoole dingen te bouwen.
Let op! Dit is een zeer zwaar beroep. Zorg dus zeker dat je
een 4-uurtje meeneemt om genoeg energie te hebben. Een
dorstlessend drankje is ook steeds een goed idee.
Zet je helmen op, trek die handschoenen aan en bouw erop
los.
Kunnen we het maken? “NOU EN OF!!!!”
Zaterdag 1 mei: Scherpenheuvel 2170 edition
Normaal stappen we vandaag met z’n allen samen naar de
prachtige basiliek van Scherpenheuvel. Uiteraard gooit de
Corona ook hier weer roet in het eten, of beter gezegd
virussen in het eten. Maar niet getreurd, de leiding gaat
zeker en vast een leuke vervanging voorzien. Verdere info
volgt nog als deze beschikbaar is. (Spannend he)
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Zondag 2 mei: Helaas pindakaas vergadering
Lieve kapoentjes, vandaag is het jammer
genoeg geen vergadering :( Helaas
pindakaas… Toto, Xebo, Asjra en Kora laten
allemaal een traantje op deze zondag.
Vandaag kunnen jullie wel eens uitrusten
want, gisteren hebben we goed gestapt!
Verdiend een dagje vrij. Misschien kan je
vandaag een voetbadje nemen of vragen voor
een voetmassage aan je mama of je papa. Niet getreurd!
Volgende week is het wel gewoon terug scouts op zondag.
Wij kijken er al enorm hard naar uit. Dikke knuffel van ons.
Zondag 9 mei (van 10u tot 17u): Andersomvergadering
Vandaag doen we alles net dat ietsiepietsie beetje anders
dan normaal, het is namelijk andersomvergadering. Doe dus
al je kleren maar andersom aan, leer je naam van achter naar
voren en doe je linkerschoen aan je rechtervoet want dit
wordt een knotsgekke vergadering vol “ekuele sejtelleps”.
Welkom dus allemaal op deze “gniredagrevmosredna”
Het is vandaag ook een hele dag, dus vergeet zeker jullie
boterhammetjes niet. Normaal is het vandaag ook onze
kampinfoavond maar verdere informatie hierover volgt nog
via mail.
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Zondag 16 mei (van 14u tot 17u): Ziekenhuisvergadering
*PIEoeeeeWIEEoeeee!*
Is het een vliegtuig? Is het
een vogel? Nee dat is het
niet…
Het is een ziekenwagen
die voorbij komt geracet!
Heb jij er altijd al van
gedroomd van in een
ziekenhuis te werken? Ja?
Awel, ik ook! Vandaag kan
deze droom wel eens
werkelijkheid worden op de Ziekenhuisvergadering. We gaan
vandaag eens zien hoe het eraan toegaat bij de Helden van
de Zorg!
Al een chance hoeven jullie geen smakeloos ziekenhuiseten
te eten, maar mogen jullie zoals anders een 4-uurtje en een
drankje meenemen.
Vandaag wordt er gevraagd om een witte T-shirt mee te
nemen die zeer vuil mag worden.
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Wist je dat…
-

-

Xebo de Nederlandse taal na 22 jaar nog altijd niet
onder de knie heeft? (geen zorgen, Toto verbetert
zijn vergeten hoofdletters en foute zinsconstructies
met alle plezier → en de trefferploeg verbetert de dtfouten van Toto ook met plezier)
Als je een goudvis lang genoeg in het donker zet, hij
dan wit wordt?
Je kauwgom het beste uit je haar kan halen met
pindakaas?
Een kakkerlak om het kwartier een scheet laat
(eikes)?
Je altijd je eigen neus ziet, maar dat je hersenen
ervoor kiezen om die te negeren?
Een flamingo zijn kop ondersteboven moet houden
om te eten?
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WELPEN
Hoi lieve welpjes, zoals jullie kunnen zien is er weer een
nieuwe treffer! Ah… April en mei, dan leggen alle vogels een
ei! Het weer wordt warmer, we kunnen terug buiten spelen
en genieten van het zonnetje. We hebben weer een aantal
spannende vergaderingen in petto, dus wees zeker van de
partij. Zoals ze bij de Givers wel eens zeggen: NK=K (Niet
Komen = Kletsen). Jullie kunnen ook al stiekem beginnen
uitkijken naar het kamp in de zomer, dat wij nu volop aan het
voorbereiden zijn! Tot zondag! XXX Marala, Mang en Akela.
Zondag 4 april: Geen vergadering

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering… Jullie
zullen namelijk allemaal druk genoeg bezig zijn met eitjes
rapen! Net zoals de leiding! Wij wensen jullie dus al veel
plezier op deze zoektocht, en zien jullie volgende week terug!
Tot dan
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Zondag 11 april (van 10u tot 17u) : Avatar vergadering
Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden
leefden de vier naties in vrede samen,
maar alles veranderde toen de
vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar,
meester van alle vier de elementen, kon
ze stoppen, maar toen de wereld hem het
meeste nodig had, verdween hij.
Honderd jaar ging voorbij en mijn
Marala en ik vonden de nieuwe avatar,
een luchtmeester, genaamd Maang. Zijn
luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar
hij moet nog veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar
ik geloof dat Maang de wereld kan redden! Komen jullie hem
vandaag helpen? Vergeet zeker geen vier-uurtje!
Zondag 18 april (van 10u tot 17u) : FC De Kampioenen
Beste kampioenen,
Wat nu gedaan? Er is weer
een misverstand gebeurd in
het café van de plezantste
ploeg van het land. Het zal
wel niet heel de dag over
voetbal gaan, maar we
zullen misschien wel wat
mysteries oplossen met ons
Neroke. Vergeet dus zeker
gene spaghetti à la
Markske voor ’s middags en
een dagschotel om te
drinken. Tot zondag,
Kusjes en likjes, de leiding.
15

Zondag 25 april (van 10u tot 17u)
Achterstevorenvergadering

Amai dat was een leuke vergadering: De leiding heeft zich
echt goed geamuseerd hoor. De leden ook wel denk ik, er is
goed gelachen en goed gespeeld. We hopen jullie volgende
zondag terug allemaal te zien. Als je het nog niet begrijpt:
vandaag is het achterstevorenvergadering, dus we doen alles
in foute volgorde. We eindigen de vergadering als we
beginnen en we beginnen als we eindigen, wij hebben er al
zin in. Tot dan!!
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Zondag 2 mei (van 14u tot …17u) : Dag na de arbeid
vergadering
Aangezien het gisteren Dag van de Arbeid was, is het
vandaag… De Dag Na de Arbeid! Vandaag kunnen jullie lekker
lang uitslapen voor de scouts, en gaan we ons goed
ontspannen! Het is ook maar van 14 tot 17, dus wees zeker
niet te vroeg.

Zondag 9 mei (van 10u tot 17u) : K2 zoekt K3
Beste welpen
Nu Klaasje gestopt is bij K3,
moeten wij proberen te
bewijzen dat we goed
genoeg zijn om bij de
populairste muziekgroep
voor kinderen te geraken.
We zullen alle audities
overlopen, van zingen tot
dansen. Warm jullie
stemmen al maar op en trek jullie dansbroek maar aan en
dan zien wij jullie op deze super toffe zondagvergadering.
Vergeet ook zeker geen middageten, vieruurtje en drinken.
Tot dan, xoxo de leiding.
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Zondag 16 mei (van 10u tot 17u) Star Wars
Lang lang geleden in het Groenendaalpark hier ver vandaan
was er een heel slechte Darth Vader die heel de scouts wilt
stoppen. De rebellen zoeken heel dappere sterke jonge
welpjes op het heelal te kunnen redden van het leger van
Darth Vader. Dus pak jullie lightsaber doe jullie mooiste
jedikledij aan, kom mee met ons vechten tegen het leger van
stormtroopers. Wij gaan Darth Vader eens laten zien wat de
welpen kunnen.
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Wist-je-datjes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er 24 zalen in de kinepolis zijn?
Er 24 procent suiker in een banaan zit?
Wist je dat onze scouts de 24 is?????
Er 24 flesjes cola in een bak zitten?
Er 24 benen aan 12 personen zitten?? ( Meestal
dan toch)
23 + 1 =24???
Mang 24 Chromosomen heeft?
Er exact 24 planeten rond de zon draaien?
De 24 de beste scouts is?
Marala 24 tenen heeft?
Een eend 24 tanden heeft?
Er 24 kaarten in een boek zitten?
Je 24 velletjes wc papier nodig hebt om exact 24
cl water op te kuisen?

Opgelet: Wist-je-datjes zijn niet gebaseerd op ware feiten.

Nog een klein raadseltje voor jullie, waar jullie een
belangrijke tip kunnen vinden over het kamp!
19

JONGGIVERS
Beste jonggivers, zoals jullie al weten eet drizzzz graag
mayon(n)aise. Ook drinkt hij graag ice tea… zo gezegd zo
gedaan. Hopelijk zijn jullie al bekomen van de geweldige
(hopelijk toch) warme (we kennen België, dus waarschijnlijk
niet) niet hard moeten schouwen (depends on you;))
paaskamp (ja eigenlijk geen echt kamp, maar ja, we doen
ons best)
Dan zijn jullie nu klaar voor onze bijna-laatste treffer van
het jaar en gaan we weer een stap verder richting ons
hopelijk wel echte ZOMERKAMP wij weten het thema al, wij
weten al wat we gaan doen… maar jullie niet, hihi.

Geniet ervan sjatteloekes
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Zondag 18 april (van 10u tot 17u) ‘Is die corona nu nog niet
gedaan’ vergadering
Na een hele week in die luie zetel te zitten (want veel meer
kan je niet doen), gaan we er vandaag weer een lap op
geven! We gaan die coronakilo's er eens doen verdwijnen
door lekker veel te bewegen vandaag. Zo kunnen jullie
vanavond goed slapen en zijn jullie klaar voor de eerste
schooldag ;). We hebben een leuk spel voor jullie klaarliggen
en gaan dat spelen op een geheime locatie. Zeker met de
fiets komen dus! Vergeet ook geen lunchpakket mee te
nemen en voldoende mondmaskers te voorzien.
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Zondag 25 april (van 10u tot 17u)
Beste doefkes, vandaag gaan we jullie ware aard naar boven
laten komen. Een paralympische zoals nooit tevoren. Dat
allemaal door de wondere wereld van tape. Jullie zullen
worden beperkt in jullie bewegingen zoals de grootste Gsporters. Wie weet krijgen jullie op het einde van de dag wel
een G-bewijs. Daarmee mag je met de tractor rijden. Vergeet
zeker je boterhammen niet en uw vieruurtje.
Zaterdag 1 mei Scherpenheuvel ?
Vandaag allemaal samen naar Scherpenheuvel? Dat zal
waarschijnlijk niet lukken. De leiding zal haar best doen om
voor jullie een alternatief te organiseren, daarover volgt nog
meer info!
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Zondag 2 mei (van 10u tot 17u) Alles is 1 groot mysterievergadering
Aangezien we gisteren waarschijnlijk niet
tezamen naar Scherpenheuvel mochten
wandelen, halen we dat plezier vandaag in
met weeral een leuke vergadering.
Vandaag is alles een mysterie, dus wie
weet wat we allemaal gaan meemaken.
We komen misschien zelfs reuzen en ogers
tegen of ontdekken de verdronken stad
Atlantis of zelfs beter, misschien vinden we
El Dorado wel. Zoveel coole dingen om te
beleven en zoveel mysteries om opgelost
te worden. Vandaag kunnen we enkel de
beste van de beste speurders gebruiken
om al deze onopgeloste mysteries te
ontrafelen. Dus pak je vergrootglas, een kaart, een kompas,
je mondmasker en natuurlijk je verstand zeker mee vandaag.
Want wij gaan weer knallen!!!! Of niet? (Oooeeeh
mysterieus)
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Zondag 9 mei (van 10u tot 17u) Sint-Annaplage-> jaaaaaaa,
maar nee, dan moet Stefanie al studeren…
Vandaag gaan we met de fiets naar ons strand. We gaan er
vandaag een topper van formaat van maken he. Neem
allemaal een extra paar kleren mee (die vuil mogen worden
of zelfs in de vuilbak mogen). Deze dag zal goed gevuld zijn
met toffe activiteiten, maar er is natuurlijk ook ruimte om te
genieten van de zon. Wij hebben er al zin in, hopelijk jullie
ook!!!
Zeker niet vergeten: fiets, mondmasker, extra kleren en goed
weer
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Zondag 16 mei (van 10u tot 17u) Ever Given-vergadering
Vandaag gaan we Tim eens blij maken, (ja deze zure oude
man heeft er ook soms nood aan
) vandaag staat onze
vergadering in het thema van boten en schepen. Doe dus
jullie kapiteinskleren maar aan, haal die zeilboten van de
bodem van de zee, blokkeer het Suezkanaal … Vandaag mag
het allemaal.

Tot dan!
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Wist je dat:

-

-

De stickers op fruit allemaal perfect eetbaar zijn?
Een giraf evenveel nekwervels heeft als een
mens, ook al hebben ze een veel langere nek?
De gemiddelde leeftijd van de leiding 21,7 jaar is,
dit is inclusief groepsleiding? En ook inc. dries
(ondanks dat hij al heel oud is)
De coronagrafieken nog steiler en hobbeliger zijn
dan “den baron” in “Den Efteling”

26

GIVERS
Hellooo, hier zijn we weer met een treffer vol gevuld met
leuke vergaderingen! Het weer wordt mooier dus de dagen
ook, hopelijk zien we jullie elke zondag om ons helemaal uit
te leven.
Dikke kussen xxxx

Zondag 11 april: Paasvergadering (van 10u tot 17u)
Zoals jullie weten, gebeurt er deze periode van het jaar iets
heel belangrijks dat duizenden mensen over de hele wereld
vieren. De paashaas is
langsgeweest!! Willen jullie weten of
er ook hier op de scouts paaseieren
te rapen vallen? Kom dan maar zelf
een kijkje nemen en kom op tijd
want de leiding heeft veel zin in
chocolade. Vergeet zoals altijd geen
versnaperingen mee te nemen.
Zondag 18 april: Het grote vangspel extreem (van 10u tot
17u)
Zoals beloofd gaan wij nog eens goed rondlopen in Merksem
en omstreken. Wie kent Merksem het beste en kan zich dus
het langste verstopt houden voor de andere groep? Groot
vraagteken????? Be there of weet niet wie de besten zijn.
Smeer jullie billekes al maar in, want het zal nodig zijn.
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Zondag 25 april: Videogamesvergadering (van 10u tot 17u)
Vandaag draait alles om de wereld van de videogames. Jullie
hebben er ongetwijfeld zelf al wel wat gespeeld. Kun je die
games eigenlijk niet naspelen in het echt? Vandaag kom je
het te weten! Vergeet geen 4-uurtje en middageten mee te
nemen.

Zondag 2 mei: Teambuilding (van 10u tot 17u)
Omdat het kamp steeds dichterbij komt, en we toch echt wel
een heeeeel goeie sfeer willen op kamp, gaan we nog eens
iets doen aan het groepsgevoel. Een teambuilding kan nooit
kwaad eh ;). elkaar nog wat beter leren kennen, wie heeft
daar nu geen zin in? Wij alleszins wel. Zeker komen en neem
jullie beste humeur mee.
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Zondag 9 mei: Alles op wieltjes (van 10u tot 17u)
Hoe goed zijn jullie met wielen? Welke wieltjes hebben jullie
thuis? Diegene die vandaag enkel een fiets bij heeft, is echt
wel een beetje een loser. Wij verwachten eenwielers, steps,
rollerblades, go-carts en hopelijk nog andere gekke dingen
die jullie toevallig thuis hebben staan. Stel ons niet teleur
vandaag!
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Zondag 16 mei Ravensburgervergadering(van 10u tot 17u)
We spelen een spel vanavond. Nu ja eigenlijk vandaag. We
verdiepen ons vandaag in de wereld van het bordspel. Het
Grote bordspel wel eens waar. Benieuwd hoe ons bordspel
eruit gaat zien? Zeker komen!

Ruth

Jeroen

Jelle

Lars
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OUTRO
Als je hier beland bent, zijn er twee mogelijkheden: ofwel
ben je zo’n rasechte 24’er dat je de hele Treffer hebt
uitgelezen, anders is de Treffer alweer uit. In beide gevallen
verwachten we je graag terug in de nieuwe en laatste Treffer
van dit werkjaar!
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SPONSORS

Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
- Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01 Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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Argenta De Schepper
Bredabaan 995, 2930 Brasschaat
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