
 

 

Krantje januari 
Scouts Carpe Diem Arendonk 
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Niet vergeten 

tijd voor laagjes 
 

 

 

 

et kamp is ondertussen een 

verre herinnering en zo ook 

de tijd van in-hun-T-shirt- 

door-de-Arendonkse-heide- 

huppelende-welpjes. Het koude 

winterweer is gearriveerd, maar bij 

Scouts Carpe Diem laat niemand 

zich hierdoor uit zijn lood slaan, 

op voorwaarde dat elk lid zich 

hier thuis voldoende op heeft 

voorbereid. 
 

De hoge diversiteit van onze 

activiteiten op zondagnamiddag 

zorg voor een sterke schommeling 

in lichaamstemperatuur. Wie 

daarom zijn spruitjes steeds op 

constante temperatuur wil houden, 

kiest beter voor snel uit te schieten 

en weer aan te trekken laagjes en 

warme schoenen! Vergeet niet 

om overal je naam in te 

schrijven.  

 

Januari = jins in leiding 
 

ls je kinderen 

deze maand 

thuiskomen, 

zullen ze het 

misschien wel eens 

over iemand hebben 

dan de echte leiding. 

De meeste leiding zit 

in de examens in 

januari, daarom 

komen de jins 

bijspringen!

A 



Wat doen de 

kapoenen 

  

 

7 januari 
Mack wordt al snel moe en wordt bovendien speelbal van 

een groep straatracers, die hem in slaap brengen met 
muziek. Hierdoor valt een beker op de knop van de 

laaddeur en al slapend rolt McQueen uit de truck. 
Wanneer McQueen wakker wordt, bevindt hij zich op 

onbekend terrein. Zijn poging Mack terug te vinden 
brengt hem naar het gezellige Radiator Springs. Hier 

vernielt hij per ongeluk de hoofdweg. Als straf moet hij 

van de rechter, Doc Hudson, de weg eigenhandig repareren. Vandaag kruipen we 
gezellig bij elkaar om een film te kijken.  Neem je favoriete film en een fleece 

deken mee! 
 

14 januari 
Deze maand komen de jins mee helpen in de leiding… Zullen we eens laten zien hoe 
stoer onze kapoenen zijn? 

21 januari 
Slangehalsvogel: ‘Ik koop de Meir in Antwerpen.’ 
Pony: ‘Joepie, weer langs start!’ 

Zeepaardje: ‘Oh nee, weeral in de gevangenis.’ 
Pinguïn: ‘Ik ben mijn geld al kwijt.’ 

Pieper: ‘Gaan we een ander spelletje spelen?’ 
Neem vandaag je favoriete gezelschapsspelletje mee! (Vergeet niet je naam te 

zetten op je spelletje). 

28 januari 
Het leven van een kapoen is er een vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. 

Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding 
gaat hierbij uit van de kapoen zelf, van wat hen boeit en aanspreekt. In leiding staan 

bij kapoenen, dat is: meestappen in hun wonderlijke leefwereld , genieten van de 
kronkels van jouw en hun fantasie, samen spelen en genieten van het samenzijn,... 

 

 

 



         Wat doen de 

welpen 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

7 januari 
Haal jullie Air Max’ en maar uit de kasten, doe je trainingsvest en je joggingsbroek 

maar aan want vandaag gaan we zien wie de grootste gabbers zijn. 
Voor wie al wil oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=fQODLgW9I0w  

14 januari 
Het is niet waar zei de sooi, het is niet waar zei de sooi. De 

meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de sooi! Het is 

niet waar zei de sooi, het is niet waar zei de sooi. De 
jongens zijn veel beter dan de meisjes zei de sooi! 

Vandaag wordt deze battle beslist in een zalige 
jongens/meisjes dag.  
 

21 januari 
Het leger, je ziet ze overal. Brussel, Antwerpen,… je kunt ze 
niet meer ontwijken of je komt ze voorbij. Gelukkig maar, 

want zij verdedigen met lijf en leden ons land. Maar nu is 
het aan jullie, vandaag mogen jullie voor 1 dag in het vel 

van een rekruut in het leger kruipen. Wie durft de uitdaging 
aan?  
 

28 januari  
“Een ladder of leer is een klimgereedschap, bestaande uit 

twee bomen (of stijlen) met daartussen een aantal 
dwarsregels, de sporten.” Hmm… Klinkt interresant, kunnen 

we daar geen spel mee spelen? Zoals laddercompetitie 
ofzo?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQODLgW9I0w


Wat doen de 

woudlopers 
 

 

 

7 januari 
Ave woudlopers! 

2000 jaar geleden waren de Romeinen hier in onze streken de baas. De allerrijkste 
Romeinen waren een soort van elite, zij konden alles kopen wat hun hartje 

verlangde. Zo hadden ze bijvoorbeeld slaven. Dit zijn mensen die heel hun leven 

moesten werken voor hun baas, zonder dat ze betaald werden. Slaven werden vaak 
doorverkocht op een markt. Een rijke kon zijn burgerrechten verliezen en zo ook 

slaaf worden. Het is dus de bedoeling dat we vandaag zo rijk mogelijk worden en 
zoveel mogelijk slaven kunnen kopen. De leiding is al benieuwd naar de allerrijkste 

Romeinse woudloper! ‘Veni vidi vici’, zoals Caesar zou zeggen!  
 

14 januari 
 

 

 

+ er +  + d 
 

 
 

Los dit op en je weet wat we gaan doen vandaag! 
 
 

 
 

 

21 januari 
Boef is Nederlandstalige rapper, die jullie wel kennen van de liedjes ‘krantenwijk’ en 
‘loterij’. Hopelijk is vandaag de politie rapper, als jullie begrijpen wat wij bedoelen. 
 

28 januari  
Zoals jullie eerder deze maand al gezien hebben, krijgen we elke week een paar 

extra leiders en leidsters erbij. Dit zijn leden van de oudste groep op de scouts, de 
jins. Vandaag is al de laatste keer, dus zullen we ze eens laten zien hoe sterk en 

gemotiveerd de woudlopers dit jaar wel niet zijn! Estafette! 
 

 

 

- (=niet plus) 



                                                  Wat doen de 

      jonggivers 

 

 

 

 
 

 
7 januari 
Neem allemaal je skateboard, waveboard, step,.. mee want vandaag is het wieltjes 
dag!  

 
 

 

14 januari 
Heeft er iemand deze foto gezien? 

 
 

 

 

21 januari 
Hebde gij nou twee linker handen? 

 

 
 

 

 

 
 

28 januari 
Wie kan het best om met geld? Wie kan de belastingen ontduiken via Panama, de 

Cayman eilanden of andere tax havens? Kom en ontdek!  



                                                  Wat doen de 

             givers 

 

 

 

 
 

 

7 januari 
Iedereen kent hem wel: de 

beroemde/beruchte “foody’s food”. Al jaar 
en dag een gevestigde waarde in oud-

turnhout. Deze onbemande goudmijn zag 
al verschillende generaties komen en gaan. 

De automaten staan 24/7 voor je klaar. Dit 
is niet zomaar een ordinaire automaten-

shop, maar een heus succesverhaal. Zijn 

jullie klaar om de geschiedenis van foody’s 
food te ontdekken? 

 
Ps. Een fiets is gemakkelijk vandaag. 
 

 

14 januari 
Een bal is een bolvormig voorwerp. Ballen, die in sport en spel worden gebruikt, zijn 

meestal equivalent aan de bolvorm. Ze zijn dan zo rond mogelijk, afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van het productieproces, de gebruikte materialen, de 

gebruiksomstandigheden, de oppervlakteafwerking, etc. 
 

In sommige sporten wordt met de balvorm enigszins afgeweken van de bolvorm. 

Voorbeelden hiervan zijn de ballen die gebruikt worden bij rugby of American 
football. Deze hebben meer een ei-vorm. 

 
Een bal is vaak hol. Dit in tegenstelling tot ballen die massief zijn, dus door-en-door 

van een materiaal gemaakt zijn. Een voorbeeld van deze laatste is de bal gebruikt 
bij biljarten. 

 
Een holle bal wordt meestal met lucht opgeblazen (via een ventiel) tot er een zeker 

gewenst evenwicht tussen de interne druk en de trekkrachten in het balmateriaal 
optreedt. Hoe meer men de bal oppompt, hoe groter de trekkrachten in het 

materiaal, en hoe harder een bal aanvoelt. Dit heeft ook gevolgen voor de mate 
waarin de bal kan stuiten. De spelervaring leert wat de optimale of gewenste 

(stuit)eigenschappen zijn en hieraan wordt de interne luchtdruk aangepast. 
Er zijn ook holle ballen, zoals tennisballen, die niet worden opgepompt, maar die een 

relatief dikke huid hebben. De samenstelling van die huid bepaalt de 

(stuit)eigenschappen. 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bol_(lichaam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rugby_(balspel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_football
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_football
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biljart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opblaasbaar_object
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terugslagventiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druk_(grootheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kracht


                                                  Wat doen de 

             givers 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Voor de vervaardiging van ballen, waarmee gesport en gespeeld wordt, kunnen veel 

verschillende materialen worden gebruikt, zoals aan elkaar bevestigde 
stukjes leer zoals bij een voetbal, allerlei soorten kunststof, hout, metaal zoals 

bij petanque, en zelfs touw, gewonden in een bolvorm. Om gewenste eigenschappen 
te verkrijgen wordt vaak een combinatie van verschillende materialen gebruikt. 

Vandaag worden sportschoenen aangeraden. 
 

21 januari 
Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, 
gelegen aan grotere verkeerswegen. Vandaag gaan we het plezier eens iets verder 

weg zoeken. We spelen een stadsspel. Vergeet zeker je fiets niet! 
 

28 januari 
Social media is niet meer weg te denken vandaag de dag. We horen wel vaker dat 

‘de jeugd’ niet meer sociaal is en enkel nog op zijn gsm bezig is… Normaal houden 
wij ons daar op de scouts niet mee bezig maar voor 1 dag maken we een 

uitzondering. Indien mogelijk mag je je smartphone voor één dag wel mee naar de 
scouts brengen. 
 

 

 
 
 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leer_(stof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunststof_(materiaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petanque
https://nl.wikipedia.org/wiki/Touw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederzetting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeer

