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ADRESSENLIJST 
 

Kapoenen                                      Kapoenenleiding@24sintfrans.be 

Zazoe Katrijn Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/10.55.08 

Apodemus Tim Collet Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Petro Senne Desmaretz Kruisbaanvelden 42 Merksem 0493/14.35.89 

Gigi Linde Vanmarcke  Uniondreef 8 Brecht 0471/72.27.15 

 

Welpen                                           Welpenleiding@24sintfrans.be 

Jacala Helena Van den 

Vonder 

  0499/50.02.58 

Baloe Siard Stuyck de 

Graef 

   

Tabaqui Olivier Stordeur Grasbloemstraat 5 Merksem 0487/31.66.36 

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

 

Jonggivers                                    Jonggiverleiding@24sintfrans.be 

Lise Bex Lodewijk 

Verheijenstraat 22 

Schoten 0468/28.48.76 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Wannes Vandyck Frans 

Adriaenssenstraat 128 

Merksem 0468/30.08.25 

 

Givers                                          Giverleiding@24sintfrans.be 

Bob Van Rossum Bredabaan 218 Merksem  0485/47.76.96 

Stefanie Wegge Moeshofstraat 183 Merksem 0470/64.08.17 

Nicky Arancibia Gonzalez Plankenbergstraat 35 Deurne 0468/16.53.59 

Jonas Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/22.74.83 
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Groepsleiding                            Groepsleiding@24sintfrans.be 

Emilia Verdoliva Zwaantjeslei 58  Merksem 0495/57.80.97 

Maxime Schnaphauf Parklaan 11 ’s Gravenwezel 0498/31.10.83 

Katrijn Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/10.55.08 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Secretariaat                               Secretariaat@24sintfrans.be 

Torian Coosemans  Maantjessteenweg 183 Merksem 0468/15.73.29 

Nicky Arancibia Gonzalez Plankenbergstraat 35 Deurne 0468/16.53.59 

Shopteam                                  shop@24sintfrans.be 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Dries van de Mieroop    

Tim Collet Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 

Trefferploeg                             treffer@24sintfrans.be 

Lena Verkaeren Q. Matsijsstraat 23 Schoten 0484/92.88.79 

Jonas Vandyck Frans 

Adriaenssensstraat 128 

Merksem 0468/22.74.83 

Kamiel Verstrepen Karel Selsstraat 12 Schoten 0478/12.46.98 

Sociale Media & Propaganda  socialemedia@24sintfrans.be 

Lena Verkaeren Q. Matsijsstraat 23 Schoten 0484/92.88.79 

Webteam                                   webmaster@24sintfrans.be 

Brecht De Smedt Rozenlaan 26 Schoten 0470/23.82.34 

Tim Collet Leeuweriklaan 6 Kapellen 0496/33.59.58 
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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  

Nu het buiten toch al snel donker word en de verwarming al 

wat hoger wordt gezet, naderen we een toch wel duistere 

periode voor de vele studenten binnen de leidingsploeg: de 

beruchte examenperiode. Dit betekent dat het merendeel 

van de vergaderingen binnen deze treffer niet op zondag, 

maar op zaterdag zullen doorgaan. Niet getreurd, dit wilt 

natuurlijk niet zeggen dat deze minder leuk zullen zijn. Wij 

hopen natuurlijk ook dat alle leden die examens hadden deze 

tot een goed einde hebben gebracht. 

Verder is het natuurlijk ook een zeer aangename periode, die 

van de feestdagen. Wij wensen iedereen gezellige momenten 

toe met zowel vrienden als familie en wij hopen dat iedereen 

een geweldig 2023 tegemoet gaat. Laat het een jaar zijn met 

veel leuke momenten, zowel op de scouts als daarbuiten en 

hopelijk gaan we samen nog veel jaren tegemoet. 

Beste wensen, 

Team Treffer 
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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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Hey lieve kapoentjes, het is weer zover! Als kerstcadeautje 

krijgen jullie van ons een nieuwe treffer ;). Jammer maar 

helaas gaan er deze treffer een aantal zondagen zijn waarop 

het geen vergadering is, zoals het weekend van Kerstmis en 

nieuwjaar. Aan het einde van de treffer zijn wij (de leiding) 

dan weer weg om ons groot kamp voor te bereiden. Zo 

kunnen we er in de zomer weer een onvergetelijke week 

van maken! Kleed je tijdens de avondvergaderingen alvast 

goed aan, want tijdens de winter kan het wel eens erg koud 

worden.  

 

Winterse groetjes, de leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPOENEN 
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Zaterdag 24/12 : Geen vergadering  

Oh nee geen vergadering?! Inderdaad, deze zondag krijgen 

jullie vrij om gezellig Kerstmis met jullie familie te vieren. 

Gelukkig hebben wij hiervoor al goed samen kunnen vieren ;) 

Geniet maar van alle lekkerheden en pakjes onder de 

kerstboom en tot de volgende! 

 

 

Zaterdag 31/12 :  Geen vergadering 

Hey knakkers, zoals jullie kunnen lezen is het vandaag 

weeeeeral geen vergadering boehoeee… Dit komt natuurlijk 

omdat jullie vandaag allemaal Nieuwjaar gaan vieren! (Net 

zoals de leiding). Hopelijk zijn jullie de gourmet en de fondue 

nog niet beu, en komt de cake van de bomma jullie oren nog 

niet uit. Goed feesten, en dan zien wij jullie volgend jaar, 

hehe ;) 
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Zaterdag 07/01 : 18u30-20u30 : Gezelschapsspelletjes-

vergadering  

Risk, Monopoly of Wie is het?, wie is de beste in 

gezelschapsspelletjes en tegen wie moeten we zeggen “zeg 

erger je niet” ;). Dit zoeken we vanavond uit in een gezellige 

game-night. We toveren ons lokaal om in een paradijs voor 

gezelschapsspelletjes! Let op dat je de Jenga toren niet laat 

vallen! 
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Zaterdag 14/01 : 18u30-20u30 : Kapoenen@ The movies  

Popcorn klaar? Drankje bij de hand? Lekker gezellig in de 

zetel met een dekentje? Wij alvast wel, zijn jullie ook klaar 

om een gezellige filmavond te houden? Neem allen jullie 

favoriete film mee en dan kunnen we samen genieten van 

een leuke filmavond! Dekentjes, onesies, pyjama’s zijn ook 

allemaal welkom! 

 

 

Zaterdag 21/01 : 18u30-20u30 : Knutsel-vergadering + tocht 

door het donker  

 

Een tocht door het donker, dididididie 

We zijn toch niet bang, dididididie 

We hebben een zaklamp bij, dididididie 

En dat maakt ons blij, dididididie 

Als we croque-monsieurtjes eten, dididididie 

Kunnen we goed eten, dididididie 

Louise ging niet mee, dididididie 

Ze had nog zin in thee 

1, 2, 3, 4! 

Didididididididie Didididididididie 

Didididididididie Didididididididie 
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Zondag 29/01 : 14u-17u : Gru steelt de maan vergadering 

 

MIIINIIOONNSSS, we hebben lang genoeg gewacht, lang 

genoeg gewerkt en gebouwd… Nu zijn we eindelijk klaar om 

ons meest duivelachtige, gemene en kwaadaardige plan uit 

te voeren! Vandaag STELEN WE DE MAAN!!! MUHAHAHAA 

*Minions beginnen kwaadaardig te lachen*  

Maar daarvoor Minions, heb ik jullie hulp nodig! We spreken 

om 14u af in het geheimzinnige Groenendaalpark, bij mijn 

geheime schuilplaats… De bunker. Volg mij allen! Volg mij 

naar de eeuwige roem! *Minions juichen* “BANANAAA 

BANANAAAAAA” 

 
 

Vrijdag 3/02- Zondag 5/02 : Weekend  

Wat????? Gaan we opnieuw op weekend? Hoe tof is dat! We 

gaan weer leuke spelletjes spelen, lekker eten en ons 

geweldig amuseren. Wat is er nu anders deze keer hoor ik je 

vragen, awel we gaan nu voor twee nachtjes op pad. Maak 

dus allemaal jullie zak klaar en weg zijn we! Verdere info 

volgt. 
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WIST JE DAT: 

• Apodemus in deze treffer jarig is? 

• Jullie avondvergaderingen hebben omdat de leiding 

examens heeft? 

• Spruitjes wel lekker zijn? 

• Het WK voetbal in de winter is omdat het in Qatar 

heel warm is? 

• Apodemus de Kapoenenschat heeft gevonden en 

terug onderweg is naar huis? 

• Honden hun lichaamstemperatuur iets hoger is dan 

die van mensen, waardoor hondjes altijd lekker 

warm aanvoelen? 

• Honden leuker zijn dan katten? 

• Zazoe 13 Russische dwerghamsters gehad heeft? De 

eerste was onder haar terras gekropen, en de 

tweede was gestorven. Zazoe haar ouders hadden er 

vervolgens nog 2 gekocht, maar deze waren per 

ongeluk een mannetje en een vrouwtje! Een paar 

maanden later had het koppeltje dus 9 baby’tjes 

gemaakt. Omdat hun hamsterhok hier te klein voor 

was, besloten Zazoe haar ouders om de hamsters 

weg te doen. Ze vertelden Zazoe en haar broers 

(Wannes en Ashra) dat ze de hamsters naar de 

winkel hadden teruggebracht. Pas vorig jaar is Zazoe 

erachter gekomen dat ze de hamsters eigenlijk 

hadden vrijgelaten in het park! Als je in het park dus 

ooit een hamster ziet lopen, dan is dat een hamster 

die ooit van Zazoe is geweest. Einde. 
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Hallo beste welpen, na deze feestdagen en vakantie zonder 

scouts is het terug zover. Eindelijk weer naar de scouts! Hier 

is er weer een nieuwe treffer voor jullie, wat natuurlijk ook 

betekent dat er weer dagen vol leuke dingen aankomen, wij 

hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! 

Groetjes en tot zondag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

WELPEN 
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Zaterdag 07/01: 18u30-20u30: Welpen @ the movies 

vergadering  

Jowww welpen wie van jullie gaat er graag naar de cinema? 

Jullie kennen vast en zeker wel de Kinepolis waar je alle 

goede films kan zien. Maar wisten jullie dat de leiding hun 

eigen cinema kan maken!?! Kom dus zeker af, je mag iets 

meenemen om te snoepen. Welke film we gaan zien blijft 

nog een groot en spannend geheim . 

 

 

Zaterdag 14/01: 18u30-20u30: Gezelschapspelletjes 

vergadering 

Beste welpen vanavond gaan we een bezoekje brengen aan 

het beste casino van Merksem en omstreken. Pas maar op of 

je speelt al je centjes kwijt aan onze mega coole casino 

spellen. Als je zelf thuis nog een leuk gezelschapsspel hebt 

liggen en je mag dit meenemen voel je dan maar vrij. We 

gaan eens zien wie de meeste kaartjes kan onthouden bij 

memory, het rustigste kan blijven bij Dokter Bibber of het 

snelst is bij ganzenbord! 
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Zondag 22/01: 10u-17u: Een geel vierkant mannetje 

vergadering  

Wie woont in een ananas diep in de zee? Wie heeft een zotte 

zeester als zijn beste vriend? Wie maakt er de beste Krabby 

Patty’s van heel Bikinibroek? SPONGEBOB SQUAREPANTS!!! 

Vandaag gaan we zien wie een waardige vervanger is voor 

onze goede vriend Spongebob. Heb jij het in je om Plankton 

te verslaan en kan jij Octo eindelijk blij maken? Kom voor 

deze keer dan maar uit de zee en kom het testen op deze 

fantastische vergadering!!! Het is terug op zondag dus 

vergeet jullie middageten en vieruurtje niet! 
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Zondag 29/01: 10u-17u: De James Bond vergadering  

The name is Bond... James Bond. Iedereen kent wel de 

wereldberoemde geheime Britse spion. Geen vijand is hem te 

sterk en elk meisje valt voor zijn voeten. Vandaag heeft Bond, 

James Bond een hele speciale, zware en gevaarlijke missie op 

zijn planning staan en heeft hiervoor hulp gevraagd aan 

niemand minder dan de welpen van de 24. Zijn jullie klaar 

voor wat actieeee? 

 

 

Zondag 05/02: 10u-17u: Leiding tegen leden vergadering  

Vandaag kunnen jullie een HELE dag lang proberen te 

bewijzen of jullie nu echt sneller, sterker, grappiger, slimmer 

… zijn dan de leiding. We zullen al deze onderdelen zo goed 

mogelijk proberen te testen. De leiding is al stiekem een heel 

jaar aan het trainen voor deze vergadering dus jullie zullen 

alles uit de kast moeten halen! Vergeet daarom zeker geen 

middageten, 4uurtje en drinken, want het zal een uitdagende 

dag worden. 
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WIST JE DAT: 
 

• 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? 

 

 

 

 

TABAQUI 

SHERE 
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BALOE 

JACALA 
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Wist je dat de leiding jullie een super fantastisch leuk 2023 

wenst? Daarom mogen jullie deze mooie kleurplaat inkleuren 

xx 
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Gegroet jonggivers, 

Het is weer die tijd van het jaar, de examenperiode van de 

leiding. Dat wilt dus zeggen dat er nog wel even 

avondvergaderingen zullen doorgaan in de plaats van die 

leuke lange zondagen. Geen paniek, op het einde van de 

treffer kan je al terug een glimp opvangen van deze 

uitgebreide scoutsvergaderingen. Wij hopen jullie natuurlijk 

gewoon elke week te zien, of het nu zaterdag of zondag is. 

Groetjes, 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGGIVERS 
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Zaterdag 24/12 : Geen vergadering  

Omdat wij natuurlijk allemaal gezellig Kerstmis gaan vieren, is 

het geen vergadering. Hopelijk genieten jullie allemaal van 

goed gezelschap, leuke pakjes en lekker eten! 

 

Zaterdag 31/12 :  Geen vergadering 

Weeral geen vergadering… Waarom niet? Omdat het 

nieuwjaar is natuurlijk. De leiding wenst jullie en jullie 

families alvast een geweldig 2023 toe! Volgende week zien 

we elkaar (eindelijk) weer. 
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Zaterdag 07/01 : 18u30-20u30 : Filmvergadering 

We weten allemaal dat de echte cinema veel te duur is en 

daarom bouwen wij ons lokaal om tot een luxueuze privé 

filmzaal waar wij samen met de welpen gaan genieten van de 

goede Hollywood cultuur. Omdat wij niet zo gierig zijn als de 

Kinepolis mag je hier ook je eigen snacks mee 

binnensmokkelen.  

 

 

Zaterdag 14/01 : 19u00-21u00 : Game Night vergadering  

Kunnen jullie goed tegen jullie verlies? Wel ik alvast niet. 

Gelukkig draait het hier helemaal niet om tijdens onze 

befaamde Game Night, ons doel is natuurlijk gewoon om het 

weer een keileuke vergadering te maken. Als je thuis zelf 

gezelschapsspellen hebt die scoutsproof zijn mag je die 

natuurlijk altijd meenemen, want hoe meer spellen, hoe 

meer vreugd! 
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Zaterdag 21/01 : 19u00-21u00 : Casino Royale vergadering 

Hier op de scouts leren wij normaal gezien uiteraard goed om 

te gaan met geld, maar vandaag negeren we die lessen even 

en zetten we alles op zwart of rood (of groen, voor de 

durvers). Wandel jij naar buiten als een Jeff Bezos of eerder 

als Lise wanneer haar loon nog gestort moet worden? We 

komen het vanavond te weten. 
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Zondag 29/01 : 10u-17u : Tori Technics 2.0 vergadering 

 

Zet allemaal een helm op je hoofd en trek je beschermende 

kledij aan, want vandaag is het weer tijd om de handen uit de 

mouwen te steken. Het is de eerste zondagvergadering van 

2023 en daarom maken we er optimaal gebruik van door 

jullie vaardigheden nog eens uit te testen. Let wel dat 

sommige leiding nog examens heeft, dus het kan zijn dat 

jullie vandaag eens wat andere gezichten zien. 

 

 

Zondag 5/02 : 10u-17u Reisje rond de wereld (Merksem) 

vergadering  

Vandaag trekken we onze stapschoenen aan en smeren we 
onze benen in want we gaan nog eens op stap. We snuiven 
de rijke Merksemse cultuur op en 
bezichtigen alle 
bezienswaardigheden, kortom, een 
zeer verrijkende dag. Natuurlijk 
gaan we niet effectief de hele dag 
wandelen, dus neem allemaal jullie 
vertrouwde tweewieler maar mee. 
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WIST JE DAT: 

• Volgens de Bijbel de kip eerst kwam, maar volgens 

wetenschappers juist het ei? 

• Rode ogen in het zwembad niet komen door chloor, 

maar door urine? 

• Ijsberen linkspotig zijn? 

• Jaarlijks meer mensen sterven (150) door vallende 

kokosnoten dan door haaienbeten? 

• Wij eigenlijk de beste leiding zijn? 
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Het is weer tijd voor een nieuwe treffer. Dit wilt ook zeggen 

dat er weer heel wat leuks op de agenda gepland staat! We 

gaan er ons uiterste best voor doen om jullie examenstress 

even aan de kant te schuiven met onze avondvergaderingen 

en het nieuwe jaar goed in te zetten met spetterende 

zondagvergaderingen. Hebben jullie er al zin in? Wij wel 

hoor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIVERS 
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Zaterdag 07/01 (20u-22u): “Kinepolis-van-den-Aldi”-

vergadering 

De deuren van cinema Yskelder zijn weer geopend en jullie 

krijgen allemaal een uitnodiging om te komen kijken. Er staan 

enkele leuke films op het programma zoals Belle en het 

beest, Spiderman, Paranormal activity 4, en noem maar op. 

Jullie mogen zelf ook enkele films meenemen als je dat wilt. 

Zaterdag 14/01 (20u-22u): “Wie is de de slimste giver”-

vergadering 

Jaja jongens, 

vandaag zullen 

wij ondervinden 

wie van jullie 

snotneuzen de 

slimste is. 

Jammer genoeg 

kan Erik van 

Looy er niet bij zijn want hij moest blijkbaar een quiz 

presenteren, jullie zullen het maar moeten doen met jullie 

leiding. Train je brein alvast maar door een urenlange 

doorkliksessie op Wikipedia te doen, of een boekenmarathon 

in je lokale bibliotheek. 

P.S.  De winnaar van de quiz krijgt een verrassing. *Ahum* 

Bevroren bitterbal *Ahum* 
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Zondag 22/01 (10u-

17u): ‘Pimp My Ride’-

vergadering 

Amai, wat een 

nostalgie. Voor de 

beeldbuis zitten en 

kijken hoe die 

Amerikaanse 

mekaniekers hun 

gekste creaties tot 

leven wekken. Wel, 

vandaag gaan jullie exact hetzelfde moeten doen. Jullie 

krijgen de kans om jullie innerlijke ‘Dimitri de Tremmeri’ naar 

boven te halen. Het wordt aangeraden om geen schone 

kleren aan te doen aangezien al die vetvlekken van het 

werken er zelfs niet met Vanish uitgewassen kunnen worden.  

 

Zondag 29/01 (10u-17u):  op de vlucht 

Zoals onze favoriete rijmartiest (Boef) 

ooit zei: “Mama heeft me leren lopen, 

politie heeft me leren rennen”. 

Bandieten, dat jullie zijn. De politie is 

op zoek naar 17 jongeren van 

gemiddeld gestalte met een leeftijd 

van 14 tot 17 jaar. De voortvluchtigen 

leken allemaal een sjaaltje te dragen 

met twee geschrankte kleuren: zwart 

en groen. Toch maar toevallig dat jullie 

daar op lijken he ? Zorg ervoor dat jullie niet gepakt worden 

door de zwaantjes, en laat zien dat jullie een groter brein (of 

snellere benen) hebben dan de politie. 
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Zondag 05/02: Thomas de trein vergadering (10-17u) 

Thomas de Trein is een vrolijke locomotief die samen met 

zijn bevriende locomotieven avonturen beleeft op het 

denkbeeldige eiland Sodor. Voor de echte Thomas de Trein 

liefhebbers hebben wij vandaag een heus avontuur gepland 

(en wie weet komt er wel een echte trein van pas).  
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Wist je dat:  

● Wist je dat meer dan 50 procent van de 

wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd? 

● Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste 

rij letters van je toetsenbord kunt maken 

“topprioriteit” is? 

● Wist je dat het langste woord dat je kunt typen op de 

linkerhelft van je toetsenbord “Verbeteraarsters” is? 

● Wist je dat ratten en paarden niet kunnen 

overgeven? 

● Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 

150 kilometer per uur? 

● Wist je dat vlinders met hun poten proeven? 

● Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven 

zonder zijn hoofd? 

● Wist je dat een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan 

springen? 

● Wist je dat een meerval ruim 27000 smaakpapillen 

heeft? 

● Wist je dat ijsberen linkspotig zijn? 

 

 

 

 

 

https://www.knups.nl/wistjedat/meer-dan-50-procent-van-de-wereldbevolking-nog-nooit-heeft-getelefoneerd
https://www.knups.nl/wistjedat/meer-dan-50-procent-van-de-wereldbevolking-nog-nooit-heeft-getelefoneerd
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-met-de-bovenste-rij-letters-kunt-maken-topprioriteit-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-kunt-typen-op-de-linkerhelft-van-je-tobo-verbeteraarsters-is
https://www.knups.nl/wistjedat/het-langste-woord-dat-je-kunt-typen-op-de-linkerhelft-van-je-tobo-verbeteraarsters-is
https://www.knups.nl/wistjedat/ratten-en-paarden-niet-kunnen-overgeven
https://www.knups.nl/wistjedat/ratten-en-paarden-niet-kunnen-overgeven
https://www.knups.nl/wistjedat/je-niest-met-een-luchtsnelheid-van-ruim-150-kilometer-per-uur
https://www.knups.nl/wistjedat/je-niest-met-een-luchtsnelheid-van-ruim-150-kilometer-per-uur
https://www.knups.nl/wistjedat/vlinders-met-hun-poten-proeven
https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd
https://www.knups.nl/wistjedat/een-kakkerlak-9-dagen-in-leven-kan-blijven-zonder-zijn-hoofd
https://www.knups.nl/wistjedat/een-vlo-350-maal-zijn-lichaamslengte-kan-springen
https://www.knups.nl/wistjedat/een-vlo-350-maal-zijn-lichaamslengte-kan-springen
https://www.knups.nl/wistjedat/een-meerval-ruim-27000-smaakpapillen-heeft
https://www.knups.nl/wistjedat/een-meerval-ruim-27000-smaakpapillen-heeft
https://www.knups.nl/wistjedat/ijsberen-linkspotig-zijn
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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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