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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
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
Karel Selsstraat 12
Schoten
Zwaantjeslei 58
Merksem
Frans
Merksem
Adriaenssenstraat 128

0487/31.66.36
0484/92.88.79

0468/28.48.76
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
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

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

Webteam
Brecht De Smedt
Tim Collet

Q. Matsijsstraat 23

Schoten

0484/92.88.79

Schoten
Kapellen

0470/23.82.34
0496/33.59.58

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!
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INTROOTJE
Beste leden, ouders en sympathisanten
DAT IS ‘EM! De tweede treffer van het jaar. Wat gaat de tijd
toch snel! Zet je schrap voor de eerste weekends en vele
vergaderingen die op de planning staan!
Vervolgens willen we jullie ook nog herinneren aan enkele
andere niet te missen evenementen:
Vrijdag 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Vergeet vandaag niet om in jouw prachtig scoutsuniform
naar school te gaan! Laat vol trots aan jouw leerkracht,
vriendjes en vriendinnetjes zien dat je van de scouts bent!
Zaterdag 22 oktober: Familieavond
Vanaf 18 uur is iedereen welkom in zaal Tutti om weer te
genieten van onze jaarlijkse kaas- en wijnavond. Lekker eten,
leuke dansacts en een spannende Bingo staan u op te
wachten. Zeker komen is dus de boodschap!
Zaterdag 10 december: De 24-Kersthappening
Vanavond kan u met het gezin de gezellige kerstsfeer
opsnuiven op de Yskelder. Van lekkere versnaperingen,
warme drankjes en kerstmuziek kan u genieten terwijl u rond
een warm en groot vuur staat. Zeker komen want het belooft
weer supergezellig te worden!
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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KAPOENEN
Hey lieve kapoentjes!
Het is weer zover, er is een nieuwe treffer! We hebben
weer veel spannende en plezante vergaderingen gepland,
dus maak je al maar klaar en smeer je benen al maar in!
Apo is ondertussen op zijn boot gesprongen om in Amerika
de grote schat van de piraten te zoeken. Tot nu toe verloopt
de reis goed, we zijn erg benieuwd met welke spannende
verhalen hij gaat terugkomen…
Voor veel kapoentjes gaan we in deze treffer ook voor de
eerste keer op weekend!
Je leest het dus al, allemaal super plezante dingen om naar
uit te kijken. Tot zondag! kusjes Apo, Petro, Gigi en Zazoe
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Zaterdag 22/10: Familieavond
Deze zaterdag gaat onze befaamde familie avond door in zaal
Tutti. Daar kunnen jullie genieten van lekkere kaasschotels,
vlees -of visschotels, en een smakelijk wijntje of colaatje. Let
op, dit is ook de laatste dag dat je de marsepein/wijn
bestellingen kan doorgeven!

Zondag 23/10: GEEN VERGADERING
Oh nee geen vergadering??? Dat klopt ; omdat we gisteren al
van elkaars gezelschap hebben kunnen genieten geven we
jullie nu een beetje rust. Geniet ervan en tot volgende week!

Zondag 30/10 (14u00-17u00): Halloween vergadering
Brrr, wat hoor ik daar? Is dat een spook? Of een wolf? Nee
nee, het zijn onze halloween kapoenen. Vandaag gaan we
ons zo eng mogelijk verkleden en zoveel mogelijk mensen
doen verschieten. Pak die schmink, valse tanden en enge
kostuums al maar klaar want hoe enger hoe beter!
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Zondag 06/11 (14u00-17u00): Alles op wieltjes vergadering
Hey daar kinders! Zijn jullie allemaal klaar om de hele dag te
racen, rond te rollen en gewoonweg cool te zijn op onze
wieltjes? Neem vandaag allemaal jullie fiets, step,
rolschaatsen, skateboard, batmobiel of eenwieler mee. Alles
dat rolt is vandaag een hoofdzaak. Zet je klaar en 3,2,1…..
GO!

Zaterdag 12/11 tot zondag 13/11: Kapoenenweekend
Woep woeppp eindelijk is het zover, we gaan samen op
weekend! Hoe, waaraan en waaraf zullen jullie nog te weten
komen via de infobrief… De eerstejaartjes zullen op dit
weekend hun belofte mogen doen, en ook worden de nesten
verdeeld op weekend! Zeker meekomen dus!
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Zondag 20/11 (14u00-17u00): Op-Mars-hebbenmarsmannetjes-geen-pijn-vergadering
5..4..3..2..1 broeeeemmmmm en we zijn ervan door!
Vandaag bouwen we een ruimteschip en vliegen we daarmee
de ruimte in. Bestemming? Mars natuurlijk. Oefen jullie beste
ijsbrekers maar al want wie weet maken we wel nieuwe
Marsman-vriendjes.

Zondag 27/11 (10u00-17u00): Pokémon vergadering
Gotta catch ‘em all!
Willen jullie ons helpen? Team Rocket heeft al onze Pokémon
gestolen en vrijgelaten… we gaan vandaag dus op zoek
moeten gaan naar onze verloren Pokémon en mogelijks hier
en daar een Battle met team Rocket voeren! Haal die
pokéballs al maar boven! Zoals jullie zien is het vandaag onze
eerste hele dag, vergeet dus zeker je brooddoos niet!
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Zaterdag 03/12 (18u30-20u30): Sinterklaasvergadering
Oh wie klopt daar kinderen, oh wie klopt daar kinderen, oh
wie klopt daar zachtjes tegen ‘t raam? Oefen allemaal jullie
liedjes al maar want de Sint komt vandaag naar de scouts.
We rekenen er alvast op dat jullie braaf zijn geweest, want
misschien neemt die oude man wel iets lekker mee voor
jullie!

Zaterdag 10/12: Kersthappening
Vanavond is het Kersthappening! Dit is een leuk kerstmarktje
dat plaatsvindt op de Yskelder. Je kan je verwachten aan
gezellige muziek, vuurkorven en lekkere snacks! Jullie ouders,
familie, vrienden zijn vanavond ook allemaal welkom, en er
wordt een kinderanimatie voorzien. Verdere info volgt nog,
maar houd de datum alvast vrij ;)

Zaterdag 03/12 (18u30-20u30): Kerstfeestje
Staat jullie kerstboom thuis al klaar? Bij ons wel hoor want
wie houdt er nu niet van kerst?? Omdat wij jullie zo graag
zien hebben we een super mega cool kerstfeestje in elkaar
gestoken. Zet jullie mooiste kerstmuts maar op en kom
gezellig mee feesten :)
Vandaag neemt iedereen een cadeautje ter waarde van max
€5 mee, zo gaat iedereen vanavond met een pakje naar huis!
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WIST JE DAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apo nu op de boot zit en naar de schat aan
het zoeken is…?
Hij al 3 piraten is tegengekomen!?
Petro een lieve labrador heeft die Fons
heet? (Als je goed hebt opgelet stond er in de
vorige treffer een fotootje van Fons <3)
Gigi keiver moet fietsen om naar de scouts te
komen :0?
Zazoe twee broers heeft die allebei ook
leiding geven in de 24!?
Het thema van de familie-avond Jungle is
Gigi en Petro graag kaas eten en dus veel
gaan eten op de familie-avond?
Zazoe op haar kot in Edegem vleesetende
planten heeft?
Wij al keihard uitkijken naar het weekend?
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WELPEN
Wow de tweede treffer is al daar! Ja hoor, deze zit ook weer
vol leuke spelletjes waar we ons de komende zondagen
weer mee kunnen amuseren! Knotsgekke zondagen en
zaterdagen staan op jullie te wachten. Komen is de
boodschap want je wilt ze in geen geval missen! In deze
treffer valt ook het super leuke eerste welpenweekend.
Ook komt de Sint langs en is het al weer tijd voor de
kerstfeesten! Zin in!
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Zondag 23/10: Geen vergadering
Oh nee, vandaag is het helaas geen scouts, dat komt
natuurlijk omdat het gisteren de familieavond was. Nadat we
onze buiken rond hebben gegeten met kaas, naar huis zijn
gegaan met een dik applaus voor ons actje en we knotsgekke
bingoprijzen hebben gewonnen, nemen we vandaag even
een dagje rust. Slaap eens goed uit en tot volgende week!!

Zondag 30/10 (10u00-17u00): Dikzakken vergadering
Iedereen snoept wel graag, wat is jullie lievelingssnoep? Of
zijn het stiekem heel veel verschillende soorten snoepjes?
Vandaag mogen jullie jullie buikjes goed laten hangen en de
dikzak uithangen. We zullen eens zien of het wel even
gemakkelijk is om spelletjes te kunnen spelen met zo’n grote
ronde buiken. Verkleden is dus zeker handig om je helemaal
in te leven! Laat al die kussens dus maar komen! Vergeet je
eten + drinken niet!!!
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Zondag 06/11 (10u00-17u00): Waar is Wallie? vergadering
Iedereen kent Wallie wel, of kent hem niet natuurlijk als je
hem nog nooit gevonden hebt. Trek het je niet aan de leiding
moeten stiekem ook altijd zoeken. Dus vandaag kunnen we
jullie hulp wel echt gebruiken met Wallie te vinden. Zijn jullie
goede speurneuzen? Hopelijk wel, want tegen het einde van
de dag zouden we hem wel gevonden moeten hebben zodat
hij ook kan gaan slapen.

Zondag 13/11 (10u00-17u00): Superhelden vergadering
Ja hoor welpen, vandaag is het superhelden vergadering!
Iedereen droomt ervan om een superheld te worden ,maar
zijn jullie zo snel als de Flash? Of misschien zo sterk als de
Hulk (en Baloe). Vandaag komen jullie erachter wat jullie
superkrachten zijn maar ook wat jullie zwaktes zijn. Wie zal
de wereld veroveren en wie zal er kunnen vliegen of op
huizen klimmen zonder dat iemand het kan zien. Vergeet
zeker geen krachtvoer en een 4uurtje.
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Vrijdag 18/11- Zondag 20/11: Mario en Luigi weekend
YEEESSS! Het is zo ver, we gaan allemaal samen op weekend!
Jullie weten al dat het thema Mario en Luigi is maar wat we
allemaal gaan meemaken is natuurlijk nog eventjes spannend
afwachten. Eens benieuwd wat de wondere werelden te
bieden hebben. De foeriers en de leiding kijken er al heeeeel
hard naar uit. Tot dan!

Zondag 27/11 (10u00-17u00): Sjakie en de chocoladefabriek
vergadering
Er is een ramp gebeurd in de fabriek van Willie Wonka! Alle
chocolade is gesmolten door de opwarming van de aarde. Nu
heeft Willie ons gevraagd te komen helpen en dit probleem
op te lossen want anders kan er nooit nog chocolade gegeten
en gemaakt worden
Dit willen we toch niet laten
gebeuren!?!!! Hopelijk komen jullie mee de wereld redden
en proberen we samen iedereen te beschermen van zo een
ramp!
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Zaterdag 03/12 (18u30-20u30): Sint vergadering
Het is deze zaterdag de dag, natuurlijk wel een paar dagen te
vroeg maar wij hebben speciaal naar de Sint gebeld om
speciaal voor jullie drie dagen eerder te komen. Zijn jullie
braaf geweest of zal de Sint eens goed moeten kijken in zijn
heilige boek? De knotsgekke pieten zijn er ook weer bij en wij
weten zeker dat de Sint ernaar uitkijkt jullie te mogen
ontmoeten. Als je een mooie tekening van de Sint en zijn
pieten of een leuk gedichtje wilt maken laat jullie helemaal
gaan hé!

Zaterdag 10/12: Kersthappening
Vandaag is het geen scouts want het is kersthappening op de
Yskelder (het lokaal van de givers). Iedereen is welkom! Het
is een leuke activiteit voor jong en oud. Kom genieten van
een heerlijke jenever, glühwein, warme choco,
pannenkoeken en zoveel meer. Breng je vrienden, familie,
broers of zussen, … allemaal mee voor een avondje plezier.
Wij zien jullie daar! (het start uur zal nog worden
gecommuniceerd)
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Zaterdag 17/12 (18u30-21u00): Kerstfeestje
Ho ho hooo ooooh ja, ook de welpen vieren Kerstmis samen!
We gaan het dan hèèèèl gezellig maken met zijn allen. We
brengen de sfeer erin door het lokaal Kerstachtig te versieren
en door cadeaus aan elkaar te geven! Gezellig hapjes eten
met alle welpen en vertellen over wat de vooruitzichten zijn
van de oh zo leuke kerstvakantie. Allemaal komen want
Kerstmis met de welpen is zeker even leuk als Kerstmis met
de familie.
Iedereen neemt een cadeautje mee ter waarde van max 5
euro. Elke welp gaat naar huis met een cadeau, welk cadeau
je krijgt is natuurlijk nog een verrassing. Daar gaan we eerst
nog spelletjes voor spelen he.
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WIST JE DAT:

•
•
•
•
•

Jacala

Vlinders proeven met hun pootjes?
Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven
zonder hoofd?
Je voet even groot is als de binnenkant van je
arm ?
Er mensen zijn met meer dan 10 tenen?
De leiding te samen 74 jaar oud is?

Shere-Khan

Tabaqui

Baloe
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JONGGIVERS
De koude maanden zijn begonnen en het wordt natter en
natter, maar gelukkig heeft dat geen invloed op onze
scoutslust. Wij verwachtten jullie nog enkele zondagen voor
volle dagen plezier en daarna komen de
avondvergaderingen er al aan, want de leiding (en ook veel
leden), hebben natuurlijk die vervelende examens die er
ook aan zitten te komen. Veel te vroeg om daaraan te
denken natuurlijk want eerst hebben wij nog een goed
gevuld programma met veel leuke spellen en activiteiten
zoals de familieavond de kerstmarkt. We hopen dat
natuurlijk dat iedereen altijd aanwezig is, want hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

21

Zaterdag 22/10: Familieavond
Kaas, vlees, vis we hebben het allemaal! (Maar vooral kaas
natuurlijk). Ik heb het natuurlijk over de gloednieuwe editie
van ons jaarlijks spektakel, de kaas- en wijnavond. Zak
allemaal af naar zaal Tutti want het wordt weer een
fantastisch feest met lekker eten en leuke actjes. Natuurlijk
sluiten we zoals altijd ook af met een knotsgekke bingo met
fantastische prijzen. Het thema dit jaar is Jungle, dus
verwacht maar een beestig leuke avond!

Zondag 23/10: Geen vergadering
Omdat we nog een beetje moeten uitrusten na zoveel
gegeten te hebben is het vandaag een dag geen scouts, maar
niet getreurd, volgende week pikken we gewoon de draad
weer op.
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Zondag 30/10 (10u00-17u00): Alles-op-wieltjes-vergadering

VROEOEOEOOOOOOOM, VROEOEOEOEOOOOOOM,
Vandaag gaan we rijden, karren, rollen, de gehele
vergadering lang dus vergeet zeker jullie segways, heelies en
driewielers niet! Zolang het voertuig wieltjes heeft mag het
mee. Vergeet zeker niet genoeg water en voedsel want jullie
gaan het kunnen gebruiken.

Zondag 06/11 (10u00-17u00): Vriendjes en vriendinnetjes
vergadering
Dag lieve (en minder lieve) jonggivers. Wablieft leukste
leiding? Mogen wij onze vrienden meenemen?? DUUUH, als
jullie vrienden hebben mogen jullie die vandaag zeker
meenemen en laten kennis maken met de scouts!!!! (Als je
meerdere vrienden wilt meenemen mag dat natuurlijk ook
altijd.)
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Zondag 13/11 (10u00-17u00): Kruistocht vergadering
In onzer vredige koninkrijk komen er geruchten naar boven
dat wij, de almachtige 24, niet meer de grootste speler zijn in
het schaakspel der scoutsen. Zo’n blasfemie laten wij
natuurlijk niet verder verspreiden en daarom pakken wij
vandaag het zwaard op en verdedigen wij onze eer tegenover
die andere, minderwaardige scoutsen die enkel maar leugens
spreken met hun door jaloezie gespleten tongen. Vergeet
ook uwer stalen ros niet, als hij u bij zal staan in deze
kruistocht der gerechtigdheid.
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Vrijdag 18/11- Zondag 20/11: New Kids weekend
Haal jullie joggingbroeken en 80’s jasjes maar uit de kast
want wij gaan op New Kids weekend. Wat kan je
verwachten? Een weekend vol stampmuziek en rauwe
activiteiten. Uiteraard komen jullie ook jullie patrouilles te
weten, dus wie weet komt er nog een keiharde dance battle
om te zien welke patrouille er nu echt uit Maaskantje komt
en welke anderen stiekem uit Schijndel komen. Pak jullie
zakken en kom in jullie gifgroene Manta naar het pleintje
voor Groenendaal en dan maken we er weer een keigoed
weekend van.

Zondag 27/11 (10u00-17u00): Tori Technics vergadering
We weten allemaal dat Torian niet langer leiding geeft, maar
dat wilt niet zeggen dat we hem al vergeten zijn. Vandaag
laten we zien dat zijn technieken nog maar al te goed van pas
kunnen komen. Eerstejaars, zie dat je er zeker bij bent, want
in tegenstelling tot Torian, gaan we vandaag niet te snel en
leggen we alle ditjes en datjes van het technieken rustig uit,
zodat jullie ze tegen het kamp onder de knie hebben.
Tweede- en derdejaars moeten er natuurlijk ook bijzijn
aangezien sommige van jullie soms een roestige indruk
achterlaten…
25

Zaterdag 03/12 (19u00-21u00): Sint vergadering
Hij komt, hij komt, … Nee, niet Poetin natuurlijk, maar die
goede oude man uit Spanje of Turkije. Wie weet neemt hij
wel iets mee voor de brave kindjes, en wie weet pakt hij ook
ineens de stoute kindjes terug mee naar huis, dat zou
gemakkelijk zijn. De Sint houdt natuurlijk wel van cadeautjes
op zijn verjaardag dus misschien hebben de pieten voor
iemand met een mooie tekening wel een extra snoepje op
zak…

Zaterdag 10/12: Kersthappening
Het is vanavond geen vergadering, maar dat wilt niet zeggen
dat je zielig thuis moet blijven zitten. Er is namelijk een
supergezellige kersthappening op de Yskelder, met lekkere
hapjes en drankjes, een warm vuurtje en het gebruikelijke
entertainment. Neem even een pauze van die examens en
spring zeker even binnen.

26

Zaterdag 17/12 (18u30-21u30): Kerstfeestje
Het is bijna kerst maar bij de scouts lopen wij natuurlijk al op
de zaken vooruit. Daarom doen wij vanavond onze eigen
traditionele kerstavond. Dit wilt zeggen dat de vergadering
iets langer duurt dan anders, want anders is er niet genoeg
tijd om te feesten (duh). De details krijgen jullie zeker nog te
horen, maar ga er maar van uit dat het een avond wordt om
u tegen te zeggen!
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WIST JE DAT:
•
•
•

•
•

Je Lise schrijft, maar eigenlijk Lize zegt?
Emilia haar achternaam Italiaans is voor ‘groene
olijf’?
Wannes Vandyck geen familie is van Nederlandse
voetballer Virgil van Dijk? Dit is logisch, want de
achternaam is anders gespeld.
Kamiel, in tegenstelling tot wat zijn naam beweert,
geen strepen heeft?
De ideale hoogte om een beboterde boterham te
laten vallen zodat hij met de boter naar boven op de
grond terecht komt, 2,5 meter is?
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GIVERS
Hier gaan we weer, de periode van de lange nachten en de
korte dagen is weer aangebroken. Om dit te vieren heb ik
een gedichtje geschreven:
Vogels trekken naar het zuiden, eekhoorntjes gaan voor de
laatste keer naar buiten. Bladeren vallen richting het
vochtige bed van mos. In zijn holletje, kruipt de vos. We
gaan weer koude dagen moeten trotseren, dus trek aan: uw
warmste kleren. Geen zorgen, geniet door alle kou en
duisternis van de heerlijke wintersfeer. Want voor je het
weet, is de lente er al weer. ~Vandyck Jonas (2022)
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Vrijdag 21/10: Dag van de jeugdbeweging
Hopsakee, de enigste officiële feestdag van de Scouts is
vandaag weer van start gegaan. Vandaag mogen jullie
allemaal in jullie schoon gestreken scoutsuniform naar het
school gaan om jullie scouts te vertegenwoordigen. We gaan
in de ochtend ook met z’n allen naar het ontbijt in het stad
gaan. Wil je mee? Kom dan om 6u30 naar de Yskelder in
uniform. Have fun!

Zaterdag 22/10: Familieavond
Wat ruik ik daar? Camembert, Chaumes, Rochefort, Oud
Brugge? Aha, dat moet wel de familieavond zijn! Vandaag
gaan we met de givers ons actje na een finale repetitie
eindelijk moeten opvoeren voor het grote publiek. Vergeet
zeker geen verkleedkleren van de rol die je speelt! Achteraf
kunnen jullie ook allemaal jullie geluk testen in de 24-bingo.
De prijzen zijn dit jaar zeker de moeite! Veel geluk!

Zondag 23/10: Marsepeinslag
Na een geslaagde familieavond waar jullie geschitterd
hebben op het podium is het weer tijd voor een vergadering.
Deze zondag gaan we weer beginnen met de jaarlijkse
marsepeinverkoop. Als je fietszakken hebt, neem ze dan
zeker mee zodat wij gemakkelijk marsepein kunnen
vervoeren. BELANGRIJK: ENKEL DE GIVERS HEBBEN DEZE
ZONDAG VERGADERING. Als je dus een jongere broer, zus of
x hebt in een jongere tak, wil dat zeggen dat zij GEEN
vergadering hebben.
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Zondag 30/10: ‘Alles op wieltjes’-vergadering
Kan je er op of in staan, op
liggen of op zitten? En
uiteraard: Heeft het
wieltjes? Neem het dan
vandaag zeker mee naar de
scouts! Want wij willen wel
eens zien wie er het snelste,
behendigste en coolste kan
voortbewegen (zonder de
grond te raken). Met de fiets komen mag zeker maar het zou
leuk zijn moest iedereen ook nog iets anders meenemen,
hopelijk kan iedereen er bij zijn!

Zondag 06/11: ‘Stefanie is in gevaar vergadering’vergadering
Zoals jullie weten is
Stefanie in Vietnam
op vakantie. Maar
wat ze niet wist is
dat Amerika Vietnam
terug is
binnengevallen. Nu
moet ze mee op de
frontlijn gaan vechten voor Vietnam. Ondertussen is ze al
twee weken elke dag aan het vechten en is ze het beu.
Daarom heeft ze onze hulp gevraagd om haar te komen
redden. Dus doe jullie stevigste schoenen maar al aan want
we gaan naar Vietnam om Stefanie terug te halen!
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Zondag 13/11: ‘Waar is Leo(pold) de geit?’-vergadering
Oh no, de geit van Torian is ontsnapt uit zijn tuin. Hoe is dat
toch mogelijk ?
Vandaag zullen we er samen alles aan doen om hem terug te
vinden. Gaan we hiervoor flyers gebruiken, eten leggen of
gewoon massaal zoeken in de bossen? Deze zaken ontdekken
we deze zondag allemaal samen en dan vinden we hem
hopelijk terug! Meiiiiih!

Zondag 20/11: ‘Wooooook to
Polaaand’-vergadering
Gisteren hebben wij een telefoontje
gekregen van onze goede vriend Lil
Yachty want hij heeft te horen
gekregen dat zijn familie in Polen aan
het verhongeren is. Natuurlijk wil onze
makker Yachty hen helpen, maar hij zit
jammer genoeg vast in Amerika.
Daarom is Lil naar ons gestapt met de
vraag of we hem wilden helpen.
Vandaag is het dus de bedoeling dat
jullie Lil Yachty helpen om zijn wok
veilig naar Polen te brengen zodat hij zijn familie eten kan
geven.
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Zondag 27/11: ‘Oggy en de Kakkerlakken’-vergadering
Vandaag gaan wij allen overspoeld worden
door een sterk gevoel van nostalgie. Het is
voor iedereen al enige tijd geleden dat de
avonturen van de twee katten en hun
parasieten op onze beeldbuizen
tevoorschijn kwamen. Heb jij altijd al een
knappe kat of vettige kakkerlak willen zijn?
Vandaag krijg je de kans om deze rol
helemaal uit te leven.

Zaterdagavond 03/12: Sinterklaas-vergadering
Ho wie klopt daar kinderen, ho wie
klopt daar kinderen? Dat zal vast en
zeker onze goede oude vriend uit
Spanje zijn met zijn knechten! Ik
hoop voor jullie allen dat jullie
gisteren jullie schoentje hebben
gezet met een schoon worteltje
erin. Scherp die schone
zangstemmen en wees maar braaf,
want anders krijg je de roe in plaats
van lekkernij. Tekeningen en
brieven naar de Sint zijn steeds
welkom!
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Zaterdagavond 10/12: Kersthappening
Waar vinden wij allen in deze donkerste periode van het jaar
toch een lichtpuntje? Aha, dat is natuurlijk op de kerstmarkt
van de 24. Kom gerust af en geniet van heerlijke klanken met
een hapje en een drankje. Ben je een koukleum? Geen
zorgen, houtvuurtjes zijn zeker van de partij. En als vuur nog
steeds niet genoeg is, is er natuurlijk nog steeds de optie om
je warm te dansen in de ‘Just Dance’-hoek. Ouders,
kennissen, vrienden en anderen zijn vanavond steeds
welkom.

Zaterdagavond 17/12: ‘Big Brain Time’-vergadering
Je kent het wel: je hebt een IQ van
3.000.000 maar toch geraak je niet
door de selecties van ‘De Slimste
Mens’. Awel, vandaag krijg je de kans
om Erik van Looy fout te bewijzen.
Vandaag gaan jullie het tegen elkaar
opnemen en strijden voor de titel van
‘big-brainer’ van het jaar. Duik thuis
alvast eens in de encyclopedieën en
cursussen om je winstkans te
vergroten. Tot dan, slimmeriken!
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WIST JE DAT:
●
●
●
●
●
●
●

Torian effectief een geit had met de naam Leopold ?
Er meer bomen zijn op aarde dan sterren in de
Melkweg?
Een scheet laten goed is bij een te hoge bloeddruk?
De Bijbel het meest gestolen boek is ter wereld?
Je niet kan snurken en dromen tegelijkertijd?
Vogels niet kunnen plassen?
De zonsondergang op mars blauw is?
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OUTRO
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Wenen, janken, huilen, dit is het einde van de treffer al.
Maar u moet niet te veel pruilen, omdat er zodra een nieuwe
komen zal.
Dan zijn er weer vergaderingen en activiteiten, waar we naar
uit kunnen zien.
En dan kan ik er voor pleiten, dat ook die treffer niet minder
zal zijn dan een tien
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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