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ADRESSENLIJST
Kapoenen
Zazoe
Apodemus
Petro
Gigi

Kapoenenleiding@24sintfrans.be
Frans
Merksem
Adriaenssensstraat 128
Tim Collet
Leeuweriklaan 6
Kapellen
Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42
Merksem
Linde Vanmarcke
Uniondreef 8
Brecht
Katrijn Vandyck

Welpen
Jacala
Baloe
Tabaqui
Shere Khan

0468/10.55.08
0496/33.59.58
0493/14.35.89
0471/72.27.15

Welpenleiding@24sintfrans.be
Helena Van den
Vonder
Siard Stuyck de
Graef
Olivier Stordeur
Lena Verkaeren

Jonggivers
Lise Bex
Jessica Erdem
Kamiel Verstrepen
Emilia Verdoliva
Wannes Vandyck

Givers
Bob Van Rossum
Stefanie Wegge
Nicky Arancibia Gonzalez
Jonas Vandyck

0499/50.02.58

Grasbloemstraat 5
Q. Matsijsstraat 23

Merksem
Schoten

Jonggiverleiding@24sintfrans.be
Lodewijk
Schoten
Verheijenstraat 22
Campiniastraat 60
Merksem
Karel Selsstraat 12
Schoten
Zwaantjeslei 58
Merksem
Frans
Merksem
Adriaenssenstraat 128

0487/31.66.36
0484/92.88.79

0468/28.48.76
0498/46.41.88
0478/12.46.98
0495/57.80.97
0468/30.08.25

Giverleiding@24sintfrans.be
Bredabaan 218
Moeshofstraat 183
Plankenbergstraat 35
Frans
Adriaenssensstraat 128

Merksem
Merksem
Deurne
Merksem

0485/47.76.96
0470/64.08.17
0468/16.53.59
0468/22.74.83
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Groepsleiding

Groepsleiding@24sintfrans.be

Emilia Verdoliva
Maxime Schnaphauf
Katrijn Vandyck
Brecht De Smedt

Zwaantjeslei 58
Parklaan 11
Frans
Adriaenssensstraat 128
Rozenlaan 26

Secretariaat

Secretariaat@24sintfrans.be

Torian Coosemans
Nicky Arancibia Gonzalez
Shopteam
Brecht De Smedt
Dries van de Mieroop
Yoenes Felidj
Tim Collet

Trefferploeg

Merksem
’s Gravenwezel
Merksem

0495/57.80.97
0498/31.10.83
0468/10.55.08

Schoten

0470/23.82.34

Maantjessteenweg 183
Plankenbergstraat 35

Merksem
Deurne

0468/15.73.29
0468/16.53.59

Rozenlaan 26

Schoten

0470/23.82.34

Leeuweriklaan 6

Kapellen

0485/92.09.19
0496/33.59.58

shop@24sintfrans.be

treffer@24sintfrans.be

Lena Verkaeren

Q. Matsijsstraat 23

Schoten

Jonas Vandyck

Frans
Adriaenssensstraat 128
Karel Selsstraat 12

Merksem

0484/92.88.79
0468/22.74.83

Schoten

0478/12.46.98

Kamiel Verstrepen

Sociale Media & Propaganda socialemedia@24sintfrans.be
Lena Verkaeren

Q. Matsijsstraat 23

Schoten

Jessica Erdem

Campiniastraat 60

Merksem

0484/92.88.79
0498/46.41.88

Schoten
Kapellen

0470/23.82.34
0496/33.59.58

Webteam
Brecht De Smedt
Tim Collet

webmaster@24sintfrans.be
Rozenlaan 26
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 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!

5

INTROOTJE
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Een zeer warm welgekomen iedereen. Na een zomer met
fantastische kampen maar ook een lange tijd geen
scoutszondagen is het eindelijk terug zo ver! De allereerste
treffer van het nieuwe jaar is een feit. Hierin worden alle
leuke, spannende, speelse,… zondagen in aangekondigd.
Er staan zoveel leuke dingen op de planning, de nieuwe
leidingsploeg staat al te popelen om deze met jullie allemaal
te mogen meemaken.
Om op de hoogte te blijven van onze talloze activiteiten en
evenementen kunnen jullie gebruik maken van de kalender
via de 24 Sint Frans website: http://24sintfrans.be/kalender/
De Startdag is de eerste activiteit van dit scoutsjaar en zal op
zaterdag 3 september plaatsvinden. We sluiten dan het
voorbije scoutsjaar af met een gezamenlijke vergadering die
vervolgens overgaat in de Overgang. Nadien kunnen we
genieten van een overheerlijke BQQ en een nieuwe editie
van 24Zingt!
Indien jullie nog vriendjes en vriendinnetjes hebben die graag
eens willen proeven van het scoutsleven op De 24, aarzel dan
zeker niet om ze eens uit te nodigen op één van de
vergaderingen! Zij zijn zeker en vast welkom! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!
Groetjes en tot snel!
Van het nieuwe 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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KAPOENEN
Lieve kapoentjes, eindelijk begint het nieuwe scoutsjaar!
Hopelijk zijn jullie ondertussen al wat bekomen van het
fantastische kamp deze zomer, volledig klaar om er weer in
te vliegen! Jullie zullen waarschijnlijk ook heel benieuwd
zijn naar jullie nieuwe leidingsploeg, net zoals wij heel
benieuwd zijn naar alle nieuwe kapoentjes die erbij zullen
komen! Dus haal je uniform maar weer van onder het stof,
dan starten we het nieuwe jaar met volle goesting! (Das
goesting ;) ) Tot op zondag! XXX Apo, Petro, Gigi en Zazoe!
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Zaterdag 03/09: Overgang + BBQ
Helaba kleine pagadders, wat is die zomer warm geweest,
maar het was ook vooral veel te lang zonder scouts!!! Niet
leuk he, maar geen probleem, vandaag beginnen we er weer
aan! We nemen afscheid van onze tweedejaars en we
verwelkomen nieuwe eerstejaars. Ook kunnen we te weten
komen wie onze leiding gaat zijn, spanneennnddddd!!!

Zondag 11/09: GEEN VERGADERING
Hey schatjes van patatjes!! We starten de treffer meteen met
een rustig dagje. Aangezien dat bijna al
jullie leiding toevallig niet in België is,
zullen we de volgende week pas met
het scoutsjaar starten. Dus doe vandaag
nog maar alsof het vakantie is en geniet
nog wat van het zonnetje. Tot volgende
week!

Zondag 18/09 (14u00-17u00): Wie-Is-Het-Vergadering
Wie o wie zijn jullie mede-kapoenen???? Dat is de vraag waar
we deze zondag antwoord op zullen krijgen. De tweedejaars
zullen elkaar al kennen van vorig jaar, maar wees niet
getreurd er zullen ook een hele hoop nieuwe gezichtjes te
bespeuren zijn onder ons. Dus verzin allemaal maar al een
supercool weetje over jezelf en kom mee om het fantastische
nieuwe jaar in te springen!
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Zondag 25/09 (14u00-17u00): Massaspelen
Sommigen onder jullie zullen het al wel kennen van het
vorige scoutsjaar, voor anderen is dit volledig nieuw!
Vandaag spelen we niet alleen met de kapoentjes, maar
samen met alle andere takken: Welpen, jonggivers, givers, …
Het zal dus behoorlijk druk worden in ons Groenendaal
parkje… Vergeet zoals altijd je 4-uurtje en je drankje niet! En
je goed humeur, uniform en je hoofd, ook niet!

Zondag 02/10 (14u00-17u00): Vriendjes en vriendinnetjes
vergadering
Huh leiding, moeten wij nu onze vriendjes
meenemen??? JAAAAAZEKER vandaag (en anders ook)
mogen jullie al jullie beste vrienden meenemen naar de
scouts, en zo kan je hun een echte scout laten worden, leuk
toch? Tot dan! PS: De kapoen die het meeste vriendjes
meeneemt krijgt een snoepje van Apo!
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Zondag 09/10 (14u00-17u00): Gekke-professor vergadering
*BOEM* Oh nee, het labo van de verstrooide professor
Kenny is ontploft! Helpen jullie vandaag met een nieuw labo
te bouwen, zijn onderzoek opnieuw op te starten en vooral
om heel veel plezier te hebben? Trek dus jullie labojassen al
maar aan want wij verwachten jullie al!

Zondag 16/10 (14u00-17u00): Speurneus-vergadering
Het kapoenenlokaal is met rood-wit lint afgespannen, overal
zijn mensen in paniek en de politie weet niet meer wat te
doen. Simpelweg: er is nood aan een expert! Nu zijn jullie
toevallig precies de experten waar ze naar op zoek zijn. Echte
meester-detectives die deze onoplosbare zaak toch zullen
moeten oplossen. Falen is geen optie want de gevolgen
zouden verschrikkelijk zijn, er wordt op jullie gerekend!
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WIST JE DAT:









een koala zo’n 20 uur per dag slaapt?
de tong van een kameleon twee keer zo lang is als
zijn lichaam?
de tong van een giraf blauw is?
Apodemus op een boot werkt?
Sjonny de eend rondloopt op Groenendaal?
Zazou bijna een dokter is?
dit het eerste jaar leiding is van Gigi en ze er super
veel zin in heeft?
Petro een super leuke hond heeft die Fons heet?
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WELPEN
Dag allerliefste welpen
De eerste treffer van het nieuwe superleuke scoutsjaar!!
In deze treffer staan de scoutsvergaderingen van september
en oktober. We zetten het jaar goed in door elkaar allemaal
te leren kennen (heel belangrijk natuurlijk). De welpen van
vorig jaar zullen elkaar wel herkennen maar nu is het tijd
om ook de nieuwe welpen met open armen te ontvangen
he. Daarna komen er nog veel meer leuke zondagen aan,
vol met lachen, gieren en brullen.
De leiding kijkt heel hard uit naar dit scoutsjaar met jullie,
tot zondag!!
Dikke knuffels van Baloe, Tabaqui, Jacala en Shere–Khan
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Zaterdag 3/09: Startdag
Beste welpen, vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse
overgang. Er staat vandaag heel veel op de planning. Om 13u
zijn jullie welkom voor een laatste vergadering met jullie
leiding van vorig jaar. Vervolgens om 15u30 starten we met
de overgang dan gaan de 3ejaars welpen naar de jonggivers,
maar niet getreurd er komen nieuwe leuke welpen over van
de kapoenen. Nadien kom je te weten wie je nieuwe leiding
is en daarna kan je genieten van een overheerlijke BBQ,
vergeet je dus zeker niet in te schrijven hiervoor. Om af te
sluiten is er 24 zingt waar we er allemaal samen een groot
feestje van gaan maken.

Zondag 11/09 (10u00-17u00): Wie is wie?-vergadering
Dag iedereen vandaag is het eindelijk zo ver, de allereerste
vergadering van dit fantastische scoutsjaar, de leiding heeft
er alvast mega veel zin in! We staan namelijk te popelen om
spelletjes met jullie te spelen. We gaan
elkaar vandaag eindelijk allemaal leren
kennen, joepieeee! Wie lust er
spruitjes? Of wie eet er liever frietjes?
Wie kan de beste mopjes vertellen? Wie
trekt de meest gekke bekken?
We komen het vandaag allemaal te
weten hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij en
kunnen we het jaar leuk inzetten vriendschappen. Vergeet
zeker geen 4uurtje en je boterhammen. Tot dan!
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Zondag 18/09 (10u00-17u00): Harry Potter-vergadering
Expecto patronum, vandaag nemen we een kijkje in de
magische wereld van Harry Potter! Wie is je vriend en wie is
je vijand, zullen we Voldemort en zijn aanhangers kunnen
verslaan? Kom zeker verkleed want vandaag worden jullie
omgetoverd tot echte tovenaars. Horen jullie eerder bij
Huffelpuf of toch Griffoendor?
PS Oefen alvast jullie beste spreuken in want die gaan jullie
zeker kunnen gebruiken. Vergeet zeker geen hapje en
drankje, ah ja, hoe gaan we anders kunnen toveren?

Zondag 25/09 (14u00-17u00): Massaspelen
Vandaag is het maar een halve dag scouts want de leiding
moet het megaleuke jaar voorbereiden, maar niet getreurd
het is niet zomaar een halve dag. We spelen vandaag met de
kapoenen, jonggivers en givers van de 24, spannend! We
kunnen eens laten zien hoe goed de welpen kunnen spelen :)
Boterhammen moet natuurlijk niet vandaag maar vergeet
zeker jullie drinken en vieruurtje niet.
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Zondag 02/10 (10u00-17u00): Vriendjes en vriendinnetjes
vergadering
Halloooooo hebben jullie supercoole vrienden en
vriendinnen die hun zondag ook graag zouden willen vullen
met actie, spelletjes en veeeeeeel plezier dan mag je die
vandaag zeker meenemen! Wij kijken er alvast naar uit om
zoveel mogelijke nieuwe gezichtjes te zien en ons keihard te
amuseren. We dompelen ze onder in de magische
scoutswereld zodat ze verbaasd zullen staan dat ze de 24 nu
pas leren kennen.
PS Je mag altijd vrienden en vriendinnen meenemen maar
vandaag wordt dit extra hard aangemoedigd!

Zondag 09/10 (10u00-17u00): Geef acht!-vergadering
Gegroet beste soldaten. Smeer jullie benen maar al goed in
vandaag gaan we ons gedragen als echte soldaten. Wie van
jullie wordt de snelste, sterkste en beste soldaat van
Groenendaal park. Daar kom je vandaag allemaal achter. We
gaan ons zeker niet laten doen door modder en kampen
bouwen kunnen jullie als geen ander, dat gaat vandaag zeker
van pas komen. Camoufleer jullie goed voor de vijand
natuurlijk, stoere welpen.
Neem genoeg krachtvoer mee je gaat het nodig hebben ;).
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Zondag 16/10 (10u00-17u00): Lego®-vergadering
Vandaag duiken we in de wereld van de blokken. Smeer jullie
handen alvast in want we gaan onze eigen Lego® wereld
bouwen. In onze wereld is er plaats voor elke soort Lego® fan
of je nu een grote fan bent van Lego® Friends, Lego® Ninjago
of Lego® City! Zijn jullie lievelingsblokjes eerder blauw of
groen? Er bestaat zo iets als Legoland en vandaag is dat
Groenendaal. Wie bouwt er de coolste constructie??
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WIST JE DAT:







Sheri en Tabaqui even oud zijn en Baloe en Jacala ook
even oud zijn?
Tabaqui de oudste is? (5 dagen ouder dan Shere)
Baloe zijn vuist in zijn mond kan steken?
Shere graag rummikub speelt en daarbij ook graag
wint ;)?
Jacala heel slecht is in wiskunde? Ze had hier
namelijk een herexamen van.
jullie leiding mega veel zin heeft in dit jaar? Hopelijk
jullie ook!!!!

Jacala

Baloe

Tabaqui

Sheri
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JONGGIVERS
Hallo lieve en minder lieve kinderen en welkom op het
gloednieuwe scoutsjaar dat van start gaat met onze
befaamde overgang, gevolgd door een heerlijke barbecue
en een avond vol ambiance met 24 Zingt. Daarna is het
weer elke zondag een dag vol plezier met een deels nieuwe,
en een deels niet zo nieuwe leidingsploeg, die er weer zoals het jaarthema het zegt - veel goesting in heeft dit jaar.
We doen eerst nog een kort rouwmomentje voor onze
verloren zielen die nu naar de givers (ieuw) zijn afgezakt en
daarna verwelkomen we ons vers bloed zodat we met een
hechte groep als een echte arend, sperwer of havik het jaar
in kunnen vliegen!
Groetjes en tot snel, jullie leiding
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Zaterdag 3/09: Overgang + BBQ + 24 Zingt
Leden, ouders, leiding, huisdieren of verre nonkels, het
maakt niet uit, vandaag is iedereen meer dan welkom op de
superleuke en ultra-coole overgang van de beste scouts in
Merksem en omstreken. We ontvangen alle (waardige) leden
en degenen die te oud zijn geworden zetten we op straat.
Daarna genieten we nog van een heerlijke BBQ en zingen we
tot de vroege uurtjes.
Zondag 11/09 (10u00-17u00): Wie is wie vergadering
De allereerste vergadering van het jaar. Het groot kamp is
achter rug en de grote vakantie is ten einde gelopen. Wat
betekent dat? Ja ja, we vliegen in een ander geweldig
scoutsjaar. Weeral verwelkomen we nieuwe jonggivers en
zien we er andere gaan en datzelfde geldt voor de leiding.
Daarom doen we speciaal vandaag een vergadering om
elkaar wat beter te leren
kennen.

Klein geheimpje, ons jonggiver jaar gaat het leukste jaar ooit
worden, dus : BUCKLE UP AND ENJOY THE RIDE!
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Zondag 18/09 (10u00-17u00): Gender Bender
Ben jij een echte stoere jongen, eerder een zachtaardig
meisje, of een ultieme megamix van de twee? Vandaag
zetten we alles op z’n kop en leven we ons in in het andere
geslacht. Hoe zou een meisje denken bij vlaggenroof? Hoe
loopt een gast bij dikke Berta? Wie weet creëren jullie wel
een paar nieuwe inzichten. Kleed jullie zeker om in het rokje
van je zus of je oma of eerder in de broek van de papa en
maak het duidelijk dat we vandaag een gender bender doen!

Zondag 25/09 - Massaspelen (14u00-17u00)
Jaja, het is weer zo ver, de vergadering waar jullie al zo lang
naar uitkijken. Vandaag is het massaspelen. De gehele
leidingsploeg heeft voor een super amusante namiddag
gezorgd, aangezien de leiding net op planningsweekend is
geweest en daar een onvergetelijk jaar in elkaar heeft
gestoken zal de vergadering doorgaan van 14 TOT 17 want ja,
ook de leiding heeft ooit eens rust nodig. Smeer jullie
beentjes maar in en vergeet zeker geen 4-uurtje, aanwezig
zijn is de boodschap.
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Zondag 02/10 (10u00-17u00): CSI-vergadering
Het is een ijskoude herfstochtend, en terwijl ik ’s ochtends
naar het lokaal wandel, kraken de vers gevallen blaadjes
onder mijn voeten. Het is een aangenaam geluid en daardoor
verschiet ik des te meer wanneer ik onverwacht op iets zacht
stap. Denkende dat iemand zijn handschoen of muts is
vergeten buk ik mij om het onbekende object op te rapen.
Een ijskoude rilling ruist door mijn lichaam wanneer ik
rechtstreeks in de kille ogen kijk van een man waarvan de
laatste woorden reeds zijn
vervlogen in de koude nacht.
Meteen bel ik naar mijn collega’s
van de CSI/mijn leden en
medeleiding, dit moeten we tot
op de bodem onderzoeken.

Zondag 09/10 (10u00-17u00): Klopjacht
We hadden hem. We hadden hem in een cel gestoken om
daar te rotten voor de rest van zijn zielige leven. De
incompetente bewakers dachten daar echter anders over. In
het holst van de nacht was de dader ontsnapt, nadat we
vorige week alles hadden gegeven om hem te pakken te
krijgen. Hij komt hier niet mee weg, ik geef niet op tot
wanneer hij tot bloedens toe bewerkt is met de hamer der
gerechtigheid. Daarvoor moeten we hem eerst terugvinden
uiteraard. Gelukkig ken ik ook voor deze job de juiste
mensen. Hij zal ons en zijn straf niet meer lang ontlopen.
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Zondag 16/10 (10u00-17u00): Neem a drerries meevergadering
Eerlijk, zondag is toch los de leukste dag van de week?
Waarom? Ja ja, ze mo zeker, da’s door de scouts. Daarom is
het vandaag de dag dat jullie jullie drerries mogen
meenemen. Wat is leuker dan de allerleukste dag te
spenderen met de drerrieeeees. Maandag op school gaan
jullie dan ook kunnen vertellen welke avonturen dat jullie
samen hebben meegemaakt.
Vergeet niet, de favoriete niffauw en nicht mogen ook mee
he?
Stuur die een DM op Instagram of whatever en laat ze weten
dat het vandaag bij ons te doen is. Jullie drerries zijn onze
drerries. Sharing is caring he.
S/O naar al jullie drerries die komen.
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WIST JE DAT:






het grootste deel (namelijk het witte) van vogelpoep
bestaat uit urinezuur. De effectieve uitwerpselen zijn
het zwarte puntje?
wanneer een blinde een auto bestuurt, hij meer kans
heeft om een incident te veroorzaken?
de gemiddelde mens 5110 scheten op een jaar laat?
(Persoonlijke mening Wannes: rookie numbers)
de jonggiverleiding er alles aan gaat doen om dit een
fantastisch scoutsjaar te maken?

Van links naar rechts
Zayn (Jessica) - Niall (Emilia) - Louis (Kamiel) - Liam (Wannes)
- Harry (Lise)

24

GIVERS
Ewa givers, het beste scoutsjaar dat jullie ooit al hebben
meegemaakt staat op het punt om te beginnen. Jullie
fantastische leiding is er al helemaal klaar voor, jullie ook?
Vergeet zeker niet om altijd met de fiets te komen en dan
zien we jullie allemaal op de eerste vergadering! Tot dan :)

Zaterdag 03/09: OVERGANG
Vandaag verwelkomen we officieel onze nieuwe
eerstejaartjes bij de overgang! Nadien een lekker BBQ‘ke en
goed swingen op 24 Sint Frans zingt. Aan de eerstejaars:
vergeet zeker geen kleren die vuil mogen worden of kapot
mogen gaan.

Zondag 04/09: Geen scouts
Jammer maar helaas is het vandaag geen scouts. Terwijl jullie
lekker aan het uitslapen zijn van de supertoffe zangavond, is
jullie leiding bezig met de opkuis van de overgang. Maar niet
getreurd, volgende week staan we paraat om de eerste
vergadering in goede banen te leiden!
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Zondag 11/09 (10u00-17u00): Ontgroening
De meeste weten wel wat dit betekent, andere zullen het
vandaag ondervinden. Neem zeker boterhammen mee en
best ook een vieruurtje want het wordt zwaar vandaag. Een
beetje bloem, wat rotte eieren, en een paar tomaten mogen
ook een plaatsje in de rugzak krijgen. Vergeet ook geen
kleren mee te nemen die vuil mogen worden. Dit geldt voor
zowel de eerstejaars alsook voor de rest!
Zondag 18/09 (10u00-17u00): “Ik hou van A, want de rest is
parking” Vergadering
Als tak hebben we allemaal iets gemeen: er stroomt bij ons
allen rood-wit bloed door onze aderen. Wij trotse
Antwerpenaren vinden niets mooier dan een wandeling op
de Meir, of een kleurtje krijgen
op de St-Anna Plage. Vandaag
gaan we kennismaken met een
paar van de schoonste plekjes
van de Koekestad. Rood-witte
kleren zijn steeds welkom
tijdens deze prachtige citytrip
en een vettig Antwaarps accent
mag zeker niet ontbreken.
Zondag 25/09 (14u00-17u00): Massaspelen
Joepie, vandaag gaan jullie samen met al jullie vriendjes en
vriendinnetjes vanuit andere leeftijdscategorieën gezamenlijk
spelletjes kunnen spelen. We gaan er een topdagje van
maken in het oude, vertrouwde parkske van Groenendaal.
Laat maar eens zien dat de Givers de beste, coolste en
sportiefste tak is van de 24! Opgelet, vandaag is het maar
een halve dag scouts vanaf 14u.
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Zondag 02/10 (10u00-17u00): Oktoberfest vergadering
De eerste dag van oktober is aangebroken
en welk waanzinnig feest wordt deze
maand georganiseerd? Jaja, jullie raden het
al! Oktoberfest natuurlijk (‘jodeljodel’)! Wij
gaan geen geld geven aan die veel te dure
tickets, maar maken er zelf een feestje van.
Dat wil zeggen dat we jullie vandaag
verwachten in jullie beste lederhosen. Zorg
maar al dat die stembandjes opgewarmd
zijn en dat het gejodel on point is. Wie van
jullie worden de Oktoberfest king en queen
van 2022?

Zondag 09/10 (10u00-17u00): Taylor Swift of Katy Perry
vergadering
We kennen allemaal het eeuwenlange drama tussen Taylor
Swift en Katy Perry. Er is daarom ook al een eeuwenlange
verdeeldheid tussen de fans. Vandaag gaan we aan deze
discussie voor eens en altijd een einde maken! Is het team
Katy dat zal winnen of gaat het toch team Taylor zijn die Katy
wegswift?

Zaterdag 14/10-Zondag 16/10: Weekend
Ja hoor! we zijn nog maar net begonnen en we vertrekken al
op weekend. Het weekend waarop jullie gaan zien met wie je
in de patrouille zit, veel spelletjes zult spelen en kei veel
plezier zal hebben! De locatie en het thema zijn momenteel
nog een verrassing, maar hierover zal zeker nog
gecommuniceerd worden. Hopelijk zien we iedereen daar!
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WIST JE DAT:








Merksem vroeger werd geschreven als Merxem?
Stefanie de oudste actieve leiding is? Ze is zelfs ooit
nog vriendjes geweest met de dinosaurussen.
Flou en Aminam volgend jaar optreden op
Tomorrowland?
Sommige kinderen geboren worden met een volledig
gebit?
De volgende Olympische spelen doorgaan in het
parkske van Groenendaal?
De “Nieuwe Speeltuin” in Merksem eigenlijk
“speeltuin Rozentuin” heet?
Plassen in de douche beter is voor het milieu dan
naar het toilet gaan?
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OUTRO
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Zoals u ziet, is dit al het einde van de eerste treffer. De eerste
maanden zijn voorbijgevlogen en iedereen heeft zich al ten
zeerste geamuseerd. Net als de maanden is ook het warme
weer voorbijgevlogen, gelukkig heeft dat echter geen invloed
op de scoutssfeer. Warm, koud, nat, droog, er wordt altijd
plezier gemaakt.
We weten dat jullie dit eigenlijk niet lezen, maar als jullie dat
toch doen, hoop ik dat jullie net als wij uitkijken naar de
volgende editie, die minstens even goed, en misschien zelfs
beter zal zijn.
Groetjes,
Team treffer.
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SPONSORS
Elektriciteitswerken
Pieters.
-Renovatie
- Nieuwbouw
Domotica
- Herstellingen, ea
0468/27.70.01
Elektriciteitswerken.pieters@telenet.be
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Misschien wilt u sponsor worden? Aarzel dan niet om ons te
contacteren op treffer@24sintfrans.be
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