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ADRESSENLIJST 
 

Kapoenen                                      Kapoenenleiding@24sintfrans.be 

Zazoe Katrijn Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/10.55.08 

Kora Emma De Belie De Biezen 20 Merksem 0489/95.18.07 

Veva Ruth De Langh Q. Matsijsstraat 8  Schoten 0496/21.61.09 

Nala Nicky Arancibia 

Gonzalez 

Plankenbergstraat 35  Deurne 0468/16.53.59 

Kerri Olivier Stordeur Grasbloemstraat 5 Merksem  0487/31.66.36 

 

Welpen                                           Welpenleiding@24sintfrans.be 

Marala Jef Van Trier Groot Hagelkruis 182 Ekeren 0489/39.79.76 

Mang Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

Leela Jessica Erdem Campiniastraat 60 Merksem 0498/46.41.88 

Shere Khan Lena Verkaeren Q. Matsijsstraat 23 Schoten 0484/92.88.79 

 

Jonggivers                                    Jonggiverleiding@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42  Merksem 0493/14.35.89 

 

Givers                                          Giverleiding@24sintfrans.be 

Pieter Wachters Kopstraat 222 Schoten 0471/85.47.92 

Stefanie Wegge Moeshofstraat 183 Merksem 0470/64.08.17 

Jelle Essers Prinshoeveweg 166 Ekeren 0471/29.48.22 

Jonas Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/22.74.83 
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Groepsleiding                            Groepsleiding@24sintfrans.be 

Marie Gilias Osylei 84 Mortsel 0476/79.28.65 

Maxime Schnaphauf Parklaan 11 ‘s Gravenwezel 0498/31.10.83 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 184 Merksem 0468/15.73.29 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Secretariaat                               Secretariaat@24sintfrans.be 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Lies Van Rossum Bredabaan 218 Merksem 0483/47.38.79 

Materiaalploeg                          materiaalploeg@24sintfrans.be 

Tim Collet  Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Lars van Gaever  Bredabaan 787 Merksem 0494/79.80.36 

Lars Hermans Klaverbloemstraat 44 Merksem 0497/65.34.70 

Raf van Rossum  Bredabaan 218 Merksem 0486/78.45.62 

Arthur Michiels Willy Staeslei 87 Ekeren  0472/46.15.04 

Shopteam                                  shop@24sintfrans.be 

Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Trefferploeg                             treffer@24sintfrans.be 

Jolien Schoeters Waterstraat 41 Schilde 0476/79.53.16 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Sociale Media & Propaganda  socialemedia@24sintfrans.be 

Ruth De Langh Q. Matsysstraat 8  Schoten 0496/21.61.09 

Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42  Merksem 0493/14.35.89 

Webteam                                   webmaster@24sintfrans.be 

Wout De Dobbeleer  Laaglandlaan 310 Merksem 0475/28.71.56 
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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 heldhaftig 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 
van de maand etc. Kom dat zien! 
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INTROOTJE 
Beste leden, ouders en sympathisanten  

Met deze Treffer sluiten wij alweer een zeer geslaagd scoutsjaar af. Dat 

doen we enerzijds met spijt in het hart, maar anderzijds hebben we 

geweldige herinneringen om op terug te kijken. We zijn vooral blij dat alle 

vergaderingen (redelijk) normaal zijn kunnen doorgaan, en hopen ook 

volgend jaar die lijn door te trekken.  

Voorlopig sluiten we het jaar nog af met enkele knallende 

avondvergaderingen, een verrassingsvergadering en nog een hele reeks 

kampen, met zelfs een buitenlands kamp voor onze givers. Wij duimen 

alvast voor twee maanden stralende zon!  

Groetjes van het Trefferteam 
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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 & Propaganda. 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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Dag allerliefste kapoentjes, het moment is aangebroken... DE 

LAATSTE TREFFER VAN HET JAAR Wat is dit jaar voorbij 

gevlogen. We hebben ons rot geamuseerd en fantastische 

activiteiten gedaan: groepsweekend, de familieavond, 

kapoenenweekend, enzovoort... Niet getreurd, het is nog 

niet gedaan. Er staan nog veel leuke dingen gepland. Zoals 

gigantisch leuke avondvergaderingen, onze 

verassingenvergadering en misschien wel het 

allerbelangrijkste: ONS KAPOENENKAMP! Het thema weten 

jullie ondertussen ook al: ASTERIX EN OBELIX!! Wij kijken er 

alvast naar uit en begin alvast al na te denken over jullie 

verkleedkleren .Tot dan, stoere Galliërs! 

 

 

 

KAPOENEN 
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22/05/2022 : (14u-17u) : Safari 

Rauuuwtch… Kirikirkirkirkikrikrik… ChilpChilpChilp… 

Toetoeroetoeeet! Wie weet er welke dieren we vanavond in 

het Groenendaalpark gaan tegenkomen? Benieuwd zijn we 

zeker… Vandaag gaan we de fauna en de flora van het 

Groenendaalse safaripark eens goed onderzoeken. Welke 

species ontdekken we in de vijver? Welke knaagdieren leven 

er in het welpenlokaal? Welke vogels hebben er nestjes 

gemaakt boven de shop? En welke miauwende zoogdieren 

van de buren vinden nu en dan hun weg tot in ons park? 

Probeer de Big Five maar al vanbuiten te leren, en rust je uit 

met je vogelspotverrekijker, een camouflagepak en een 

biefstuk vol met 

spierverslappers voor 

moesten we een 

gevaarlijke soort 

kruisen… Tot vanavond!  

 

 

28/05/2022: (18:30-20:30) : We-spelen-een-spel-vanavond! 

Yoww kapoenen, onze avondvergaderingen gaan terug van 

start, want voor ons komen de examens er weer aan… 

Vanavond draait het 

rond leuke en gezellige 

gezelschapspelletjes. 

We gaan er een lekker 

gezellige avond van 

maken met de 

allerleukste 

gezelschapsspelletjes. 

Neem zelf ook zeker je lievelingsspel mee. Er is maar één 

regel: geen hightech of elektronica!  
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4/06/2022: (18:30-20:30) : Grote Kapoenen VS 

Welpentoernooi 

Hello daar lieve kapoentjes!!! Dat jullie allemaal heel sterk, 

snel en slim zijn, hebben we dit jaar al wel uitgevonden. 

MAAAAR denken jullie dat je sterker, sneller en slimmer bent 

dan de welpen?? Ze zijn misschien wel een beetje groter, 

maar wij zijn er zeker van dat als we samen werken, we die 

welpen helemaal in de pan hakken!!  De leiding is alvast een 

jaar aan het trainen voor deze avond, met wekelijkse kracht-

en coretraining, cardiooefeningen en mentale preparatie. 

Jullie toch ook? Zorg er dus voor dat je de dagen ervoor veel 

koolhydraten binnenspeelt, die buik- en beenspieren nog 

eens goed traint, dan zullen we vanavond met de 

overwinning naar huis gaan! Go Kapoenen Go!  
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11/06/2022: (18:30-20:30) : Grand Fète (Kapoenengalabal) 

Ewaaa, kapoenen! Zijn jullie klaar voor het grootste feestje 

dat Groenendaalpark ooit gezien heeft? Wij wel hoor. Het is 

namelijk tijd voor het enige echte kapoenen bal! Dus smeer 

jullie dansbenen maar in, en denk maar al eens na op welke 

legendarische liedjes 

van onder andere K3 

en Like Me jullie 

willen dansen en 

zingen! Dresscode: 

chique (maar niet te 

chique want het blijft 

een 

scoutsvergadering). 

 

18/06/2022: (18:30-20:30) : Welness in de kapoenenspa 

Dag lieve kapoentjes, vanavond 

zijn jullie allemaal welkom op 

de Kapoenenspa! Vandaag 

mogen jullie allemaal je badjas 

aantrekken en op jullie 

teenslippers naar de scouts 

komen. Dit keer gaan we geen 

wilde spelletjes spelen, maar 

zijn we volledig zen                               .Wat 

er allemaal op de planning staat, houden we nog even 

geheim... Maar het gaat sowieso een top- vergadering 

worden. De leiding zal deze vergadering zeker kunnen 

gebruiken met de examens die er aan komen. 

Hmmmmmmmmmmmmmm… Zijn jullie al zen?? De leiding 

alvast wel! 

Vergeet dus zeker niet om in badjas/chillkledij te komen! 
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26/06/2022: (10u-17u) (Verrassingsvergadering) 

Ohno, vandaag is het al de laatste vergadering 

Maaarrrr niet getreurd lieve kapoenen, want vandaag gaan 

wij iets super de dupper leuks 

doen. Nog even en jullie weten 

wat wij gaan doen. Wees er 

zeker bij want dit wil je niet 

missen! Meer informatie volgt 

nog via de Whatsappgroep en 

via mail! Vergeet niet dat 

vandaag een hele dag is, en 

dat je dus om 10u aan 

Groenendaal moet staan 

      Neem ook zeker een 

lunchpakket, genoeg water en 

een vieruurtje mee!  

 

Wist-Je-Datjes: 

• Wist je dat real Madrid in deze treffer de champions 

league gaat winnen? 

• Dat de leiding deze treffer examens heeft    ? 

• Veva na deze treffer terug in België is? 

• Regelmatig sporten goed is voor je hersenen?  

• Antwerpen de grootste stad is van België? 

• Kora grote fan is van Eurosong en Kerri helemaal 

niet? 

• Zazoe verdrietig is want ze heeft de maandag na de 

verrassingsvergadering nog een examen? 

• Wij al keiveel zin in hebben in ons kamp? 

• Dat jullie terwijl jullie dit lezen het kampthema al 

weten? 
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Beste welpen 

 

 

Hey hey beste welpen, dit is spijtig genoeg alweer de 
laatste treffer van dit super toffe scoutsjaar. Niet 
getreurd want na deze treffer volgt er natuurlijk ons 
superawesome kamp op het einde van het jaar. In deze 
treffer vinden jullie de laatste zondagvergaderingen 
terug, maar ook een aantal avondvergaderingen. 
 
Zondag 22/05 (10u00 – 17u00): Griekse mythologie 
vergadering 
Beste welpen, 
 
Vandaag wordt een coole dag, want 
wij gaan 2000 jaar terug in de tijd. 
Ontmoet Herakles, de Minotaurus, 
Odysseus, en andere mythische 
figuren. 
Breng samen met ons een bezoek aan 
de Olympische Spelen, het Griekse 
theater en de Akropolis van Athene. 
Verdwaal in de wereld van de Grieken. 
Verkleed je zeker maar voor deze 
vergadering, en vergeet zeker geen 
eten en voldoende drinken. 
Tot dan! 
 

 
 

WELPEN 
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Zaterdag 28/05 (18u30 – 20u30): alles op wieltjes 
vergadering 
 
They see me rolin’, they hatin’, 
patrolling and tryna catch me riding 
dirty. 
Zo gaat de oude klassieker van 
Chamillionaire en dat is exact wat we 
op deze avondvergadering gaan doen.  
Iedereen mag alle wieltjes die hij thuis heeft liggen van 
de zolder halen en mee naar de scouts pakken, en wie 
weet wat voor leuke dingen we dan allemaal wel niet 
gaan doen op deze knotsgekke vergadering. Maar als je 
het te weten wil komen, moet je gewoon komen en dan 
gaan we samen veel lol beleven op deze eerste 
avondvergadering van 2022. 
Laters gators! 
 

 
Zaterdag 04/06 (18u30 – 20u30): welpen vs kapoenen 
vergadering 
 
Beste welpen 
Vandaag is de belangrijkste 
avond van jullie leven want 
vandaag strijden jullie tegen 
de kapoenen voor wie de 
beste tak is op Groenendaal, 
de welpen dus . Zorg dat jullie dus voldoende suikers 
eten en natuurlijk ook voldoende water drinken en goed 
stretchen zodat jullie helemaal klaar zijn om 100% te 
geven tijdens de grote strijd. Wij zijn al zeker dat we 
gaan winnen. Nu jullie nog. Laat de kapoenen zien dat 
wij beter zijn in alles, behalve verliezen. Tot dan! 
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Zaterdag 11/06 (18u30 – 20u30): film vergadering 
 
Elo Welpen, 
Vandaag wisten we niet zo goed wat we moesten doen, 
dus we hebben aan ons rad gedraaid. Het is op film 
gekomen!  
 
We gaan deze avondvergadering opvullen met een 
leuke film naar jullie keus! (Mopje, we brengen 3 films 
mee en jullie kiezen daar dan uit) 
 
Samen gaan wij dus mega 
hard genieten van een toffe 
film, popcorn en misschien 
snurkende welpen onder 
jullie, aangezien sommigen 
van jullie snel in slaap 
dommelen ;) 
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Zaterdag 18/06 (18u30 – 20u30): 
casino/gezelschapspelletjesvergadering 
 
Hey hey welpen 
Vandaag kunnen jullie 
proberen om een gokje te 
wagen in ons supercoole 
welpencasino. Zijn jullie van 
plan om alles op zwart in te 
zetten of spelen jullie liever 
op safe en willen jullie liever 
een gezelschapspelletje 
spelen met je vrienden en 
vriendinnen? Vandaag is de keuze aan jullie, maar ik kan 
jullie al verzekeren dat het een megatoffe vergadering 
gaat worden en dat je maar best mee komt spelen. 
Tot dan! 
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Zondag 26/06 (10u00 – 17u00): Verrassingsvergadering 
 
Allerliefste welpen, het is vandaag 
de allerlaatste vergadering van  
het jaar :(( 
Maaaaarr niet getreurd, het kamp 
staat al om de hoek te wachten op 
jullie! De leiding kijkt er zoooo 
hard naar uit! 
De laatste vergadering kunnen we 
natuurlijk niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan. Daarom gaan we vandaag naar een 
geheime locatie en er een gigaleuke dag van maken!  
Meer informatie krijgen jullie zeker en vast nog van ons. 
Tot die tijd komt, kan je al dromen over wat we 
mogelijks gaan doen. Een gokje wagen bij de leiding kan 
ook natuurlijk, maar wij gaan niks verklappen he, ah 

nee… anders is het geen verrassing meer ;)) 
Neem de zon en jullie goed humeur maar mee en dan 
vliegen we erin!! 
 
 
 
Wist je dat: 

• Je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag 
rondpompt? 

• papiergeld voor het eerst in China werd 
gebruikt? 

• een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per 
dag laat? 
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Marala   Shere 

  Leela   Mang 
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Wat een jaar, wat een jaar…. het is bijna gedaan zeg. Een 

jaar dat pas begon en dat nu al bijna gaat eindigen… Het 

was ons wat! Onze eerstejaars leiding zijn bijna niet meer 

de jongste, onze eerstejaars leden gaan bijna naar hun 

totemjaar, onze tweedejaars kunnen bijna hun totem 

roepen naar alle vier de windrichtingen (officieel zijn er 36 

windrichtingen, maar laat ik jullie dat besparen xo Collet)  

En onze derdejaars, tja daar zijn we bijna van af :) Maar niet 

getreurd, er is nog een geweldig kamp dat ons te wachten 

staat, en dan… een opkuis <3 Wij zien jullie graag terug op 

kamp en dan op de startdag! 

Kussies van jullie leiding xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGGIVERS 
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Zondag 22/05 van 10u tot 17u – Sint-Annevergadering 

Vandaag gaan we met z'n allen naar HÉT strand van 

Antwerpen. Er zijn dus een paar belangrijke zaken: Neem 

extra kleren mee die vuil mogen worden en neem zeker 

voldoende drinken mee, want hier zijn weinig mogelijkheden 

om drinken bij te vullen. Verder neem je zoals gewoonlijk je 

middagmaal en vieruurtje mee en we komen met z'n allen 

met de fiets want anders geraken we er niet. 

Smeer jullie bij goed weer zeker allemaal in tegen de zon 

(maar ook jullie fietsbenen) en we gaan er met z'n allen een 

stranddag van maken om te herinneren. 

 

Zaterdag 28/05 van 19u tot 21u - Jonggivers Got Talent  

We weten allemaal dat de jonggivertak alles kan, maar wie 

van jullie heeft nu het beste talent? Haal jullie beste 

dansmoves en zangkunsten al maar uit de kast en bereid 

jullie goed voor want de leiden/jury zal niet mild zijn. Na een 

avond vol getalenteerde 

optredens zal de beste 

performance bekroond worden 

met een mooie prijs. 
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Zaterdag 04/06 van 19u tot 21u - Marshmallowvergadering 

Goed weer, een beetje ontspannen van die 

(stomme) examens en een kampvuur. Wat 

heb je nog meer nodig? Breng vanavond je 

beste vuurkringverhalen mee en wees 

voorbereid op een gezellige avond. Samen 

zullen we genieten van smeuïge 

marshmallows en kunnen we nog eens 

oefenen op onze fireskillz.  

 

Zaterdag 11/06 van 19u tot 21u - Filmavond II 

Na het grote succes van filmavond I is hier het langverwachte 

vervolg: Filmavond II. Vooraleer we er aan beginnen staan we 

echter voor hartverscheurende dilemma´s, zoals het kiezen 

van de film en of we dan zoute popcorn of wel zoete popcorn 

zullen eten. Daarna is het echter twee uur lang genieten, 

lachen, huilen en zoveel meer. Als je zelf graag een film wilt 

zien, neem deze dan zeker mee! 
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Zaterdag 18/06 van 19u tot 21u - Gezellige 

avondvergadering 

Dag allemaal,... vanavond spelen we een spel, is het van MB, 

Ravensburger, Jumbo, dat maakt allemaal niet uit. Wij 

voorzien een paar van de spellen, maar houd jullie zeker niet 

in om zelf ook nog een paar van jullie favoriete 

gezelschapsspellen mee te nemen. (Ondanks dat we hier met 

de nodige zorg mee omgaan kunnen we als leiding niets 

garanderen). 

Wij verwachten jullie allemaal talrijk aanwezig want 

gezelschapspelletjes zonder gezelschap zijn ook maar saai. 

 

Zaterdag 26/05 van 10u tot 17u - Verrassingsvergadering  

How wat spannend zeg, een vergadering en 

jullie weten niet wat we gaan doen. Geen 

getreur, wij wel hoor, en we denken dat het 

wel de moeite gaat zijn, allee dat hopen we 

althans toch. Voor deze vergadering moeten 

jullie zeker laten weten of jullie komen of 

niet zodat we een goede planning kunnen 

maken. Kusjes, jullie leiding!  
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Vrijdag 01/07 tem dinsdag 05/07 - Voorwacht (Enkel voor 

derdejaars) 

Voor de derdejaars zal het kamp al op 1 juni van start gaan, 

jullie zullen voor 4 dagen jullie jongere vrienden moeten 

missen. Samen met de leiding zullen jullie al richting het 

kampterrein vertrekken om alles mee te helpen klaarzetten 

en natuurlijk ook om plezier met ons te maken.  We spreken 

af om 9u aan ‘den Yskelder’ en vandaar vertrekken we samen 

richting het kamp.  

Dinsdag 05/07 tem vrijdag 15/07 - Kamp 

Hier is het dan, het hoogtepunt van het jaar! De 

zondagvergaderingen, het weekend en het paaskamp waren 

leuk, maar dit wint toch wel met een kilometerslange 

voorsprong. Jaja, het kamp komt eraan! Wij zijn als leiding al 

suuuuuuuuuuuuper excited om met jullie 10 dagen in de 

Ardennen te gaan zonnebaden, te sjorren, op tweedaagse te 

gaan en voor sommigen komt er zelfs een totemisatie aan. 

Niets is beter dan dat! Neem allemaal je beste humeur mee 

want dit kamp kan nu al niet meer stuk :) 

Wij hebben er al enorm veel zin in en we hopen jullie ook.   
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Zondag 17/07 - Opkuis 

Dit is het op één na leukste event van het jaar: de opkuis! 

Nadat iedereen slechts twee nachten slaap heeft gehad 

komen we weer samen om al het gerief dat we hebben 

gebruikt op kamp weer mooi op te boenen zodat de 

volgenden die het gebruiken niet in een zandbak moeten 

liggen. Het is zeer belangrijk dat jullie allemaal aanwezig zijn 

want je weet wat ze zeggen: Vele handen maken licht werk! 

 

 

Wist je datjes: 

Wist je dat… 

…België ruim 557 in Rusland past, dit komt door het feit dat 

Rusland heel groot is. 

…meer dan 95% van de haaienaanvallen veroorzaakt wordt 

door haaien. 

…als Abraham Lincoln nog leefde, hij de oudste man op aarde 

zou zijn. 

…wanneer je bij je leeftijd 7 optelt, vervolgens maal 3 doet, 

dan gedeeld door 3 en vervolgens 7 aftrekt, je terug je 

leeftijd bekomt. 
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…je niet rechtstreeks met de auto van België naar de 

Verenigde Staten kunt rijden, want water. 
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Dames en heren, appelen en peren, dit is helaas de laatste 

treffer van het scoutsjaar. Maaaaar niet getreurd, ook deze 

treffer zit vol met avontuurlijke gekke vergaderingen! En als 

afsluiter van deze treffer is er de verrassingsvergadering. 

Helaas zal ook die vergadering voorbij gaan. Omdat we dit 

prachtjaar in stijl willen afsluiten, is er nog het buitenlands 

kamp! Wij zijn alvast hyped.  

 

Zondag 22/5 (10-17u): Carwashvergadering 

Als laatste geldactiviteit en omdat het zo verschrikkelijk 

warm is, doen we onze jaarlijkse carwash vandaag. Tijd om 

jullie opblinkskills te tonen. Iedereen is welkom, neven en 

nichten, tantes en nonkels, mama’s en papa’s, broers en 

zussen, buurmannen en buurvrouwen, andere scoutsleden, 

… Als ze maar een voertuig bij hebben dat we kunnen 

wassen. Elk voertuig is welkom: steps, fietsen, auto’s, 

brommers, skates, skateboard, …  

 

GIVERS 
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Zaterdag 28/5 (20-22u) : Bob Rossvergadering 

Zoals jullie allemaal wel hebben gezien, hangt er momenteel 

een schilderij in het lokaal genaamd 'de Felix'. Om ons 

scoutsjaar te vereeuwigen, gaan wij ook onze stempel zetten 

op de muren van den Yskelder. Vandaag gaan wij onze 

innerlijke schilder bovenhalen en een prachtig kunstwerk 

toveren op een wit canvas. Zorg dat je voor deze vergadering 

zeker kleren aan doet waar vlekken op mogen komen. 

Overschotjes verf zijn ook altijd welkom!  

 

Zaterdag 4/6 (20-22u): Boefvergadering 

Ewa habbibas is gewoon boef vergadering man! Geen 

slaaptekort vandaag! We gaan hosselen voor die everyday 

driehoeken met mayonaise. De quarantainesessies zijn 

gedaan, dus we gaan 

helemaal lauw.  
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Zaterdag 11/6 (17u30-20u): Ikeavergadering 

Deze avond spelen we de meest standaard spelletjes zoals 

tikkertje en verstoppertje op de meeste gekke locatie; de 

Ikea. Van badkamers, tot bureaus en van de slaapkamers tot 

de zweedse balletjes, alles zullen we getest hebben. Wie gaat 

er naar huis met een nieuwe kamerplant en wie met onnozel 

veel waardeloze 

Ikeapotloodjes? 

Kom het 

vanavond 

allemaal te 

weten. Opgelet, 

we spreken 

vroeger af dan 

normaal.  

Zaterdag 18/6 (20-22u): Ballenvergadering 

Vanavond gaan we alle ballen naar boven halen. Twee uur 

lang doen we alles wat met ballen te maken heeft. VoetBAL, 

basketBAL, baseBAL, volleyBAL… noem het maar op. Hoe 

meer ballen, hoe beter deze avond. Maar natuurlijk voorzien 

wij een baltwist! Neem zeker jullie vuile kleren van de Bob 

Rossvergadering opnieuw mee! 
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Zondag 26/6 (10-17u): Verrassingsvergadering 

Jiplaaaaa, 't is alweer zo ver. De laatste vergadering van het 

jaar staat voor de deur. Wat is 

de beste manier om zo'n 

topjaar af te sluiten? Een 

verrassingsvergadering 

natuurlijk. Vandaag gaan we er 

weer een topdagje van maken 

als kers op de taart. Tot dan! 

 

 

 

 

Wist je dat: 

● La Corge de Verdon is de grootste kloof van Europa? 

● De kurk is duurder dan het glas van een wijn fles? 

● Een goudvis wit wordt in een donkere kamer? 

● Er kikkers komen in de volgende Minecraftupdate? 

● Er meer bomen zijn op de aarde dan sterren in de 

Melkweg? 
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       Jonas          Pieter 

 Stefanie   Jelle 
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OUTRO 
Zo, bij deze zijn we weer aan het einde van de laatste Treffer 

van het jaar gekomen. Hopelijk hebben jullie even hard 

genoten van dit zalige jaar als wij allemaal. Veel plezier op 

kamp en we zien elkaar terug op een spetterende overgang 

met barbecue en gezellig samenzijn.  

 

Groetjes van het trefferteam 
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SPONSORS 
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Elektriciteitswerken  

Pieters.  
-Renovatie  

- Nieuwbouw  

 

- Domotica  

- Herstellingen, ea  
 0468/27.70.01 

Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien wilt u sponsor worden? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren op treffer@24sintfrans.be 
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