
 

 

 

Krantje februari 
Scouts Carpe Diem 



Wat staat er op de 

kalender 
Zaterdag 17 februari 

nze jins organiseren deze maand een 

te gekke fuif met onze favoriete DJ, 

Stormm. Door te komen steun je hen 

heel hard, zo zijn zij hun buitenlands 

kamp goed gestart! Save the date en je hebt weer 

een avond nuttig besteed! See you @’t onkrooid! 

 

O 



belangrijke                                        

mededeling 
 

et nieuwe scoutslokaal krijgt stilaan vorm. Nu de ruwbouw er bijna 
staat, kunnen we met heel wat verschillende klussen aan de slag. 
Daarom een oproep aan alle helpers: mocht je zaterdag tijd en zin 
hebben om te helpen, dan ben je meer dan welkom. Sommige 

klussen vereisen wat handigheid, maar heel wat klussen kunnen door iedereen 
worden uitgevoerd. We beginnen om 8.00 uur en ruimen het boeltje op tussen 
16 en 17.00 uur. Mocht het deze week niet lukken, geen probleem. Vanaf nu 
werken we elke week zaterdag tussen 8 en 17.00 uur. ‘s Middags zorgt ons 
catering-team voor een lekkere lunch. 

Graag een seintje wanneer je kan en wil komen helpen op +32 477 40 22 73 
(Tom Claessen). Zo kunnen we het werk en eten wat inplannen. 

Groetjes, het Bouwteam 

 

H 



Wat doen de                                       

kapoenen 
4 februari 

Piet Piraat, Piet Piraat 

Schip ahoy, hoy, hoy 

Dat is jouw kameraad 

Schip ahoy, hoy, hoy 

Met zijn schip de Scheve Schuit 

Vaart hij alle dagen uit 

Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat 

Vergeet zeker geen knutselgrief om een coole boot te maken!! 

             11 februari 

Meisjes:  

’t Is niet waar zei de Sooi. 

’t Is niet waar zei de Sooi.  

De meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de Sooi.   

Jongens:  

’t Is niet waar zei de Sooi. 

’t Is niet waar zei de Sooi.  

De jongens zijn veel beter dan de meisjes zei de Sooi. 

Wie is het sterke geslacht?? 

18 februari 

Pony: “Wie kan er van jullie een huis bouwen?” 

Zeepaardje: “Ik kan het niet hoor.” 

Bever: “Nja voor mij is het ook veel te moeilijk.” 

Slangehalsvogel: “ Ik denk dat onze kapoenen dat wel kunnen!”  



Wat doen de                                       

kapoenen 
25 februari 

1,2,3,4  

Hup naar achter, hup naar voor 

1,2,3,4  

Even rust en dan weer door 

1,2,3,4  

Links en rechts en spreid je sluit  

1,2,3,4  

Adem in en adem uit 

Doe deze namiddag je sporttenue en je loopschoenen maar aan! 

  



Wat doen de                                       

welpen 
4 februari  

Groene thee, citroen thee, rooibos thee, … noem maar op 

er zijn ontelbaar vele soorten thee. Welk is nu echt de 

lekkerste? 

 

       11 februari 

Shere Khan: Komen jullie allemaal naar mijn en 

Baghera’s 21ste verjaardagsfeestje vrijdag?  

Baloe: jaaaaaa jonge, ik kom sowieso! Ik word al 

20 dit jaar dus ik mag zeker tot 02.00u blijven!! 

Mang: Goh ik, Akela en Chill zijn nog maar 19 dus 

ik denk dat wij samen rustig een film gaan zien 

thuis… 

De leiding is al zo oud dat we vandaag eens terug 

gaan naar de spelletjes en dingen die zij vroeger 

deden en leuk vonden. 

 

  



Wat doen de                                       

welpen 
 

18 februari 

Griffoendor, Zwadderich, Huffelpuf en Ravenklauw.             

Dit zijn de 4 huizen van de magische toverschool 

Zweinstein. Op deze school zitten de 3 beste vrienden 

Harry, Ron en Hermelien. De enige vijand die zij 

tegenkomen, is Lord Voldemort.  

“But you know, happiness can be found even in the 

darkest of times, if one only remembers to turn on the 

light.” ~ Professor Perkamentus 

Vandaag worden jullie allemaal door de sorteerhoed in 

een huis gezet en gaan jullie de strijd tegen Voldemort 

aan! 

 

 

 

 

25 februari 

60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,4

5,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,

29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,1

4,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

Tuuuuuuuuut tijd is op! 



Wat doen de                                       

woudlopers 
  4 februari 

       

 

 

 

11 februari 

Een step, een fiets, een 

skateboard, een waveboard, 

rollerskates, heelys,.. alles 

met wieltjes is welkom 

vandaag op de scouts!   

 

18 februari 

Voor één keertje mogen alle woudlopers hun energie 

thuislaten en hun lievelingsfilm in de plaats meenemen! 

 

25 februari 

Giet kokend water in een theeglas. Stop een theezakje in het kokend water en laat 

gedurende enkele minuten trekken. Naar voorkeur kan suiker toegevoegd worden.   

Wie vandaag wil winnen kan dit recept maar beter goed onthouden



Wat doen de                                                 

jonggivers 

4 februari 

                                  

 

 

11 februari 

AALST is the place to be. 

18 februari 

 

 

 

25 februari 

  



Wat doen de                                                 

givers 
4 februari 

 

 

 

 

 

11 februari 

Een jongen is geen meisje. Meisjes zijn lief, rustig en 

sociaal. Jongens zijn druk, maken rotzooi en denken niet 

na. Klopt dat? Ja en nee. In de ogen van moeders en 

juffen zijn jongens vaak lastig. Maar jongens zijn niet 

lastig. Je kunt hooguit last hebben van hun gedrag. Wat 

is typisch jongens- en typisch meisjesgedrag? 

18 februari 

 

 

 

 

 

+ 



Wat doen de                                                 

givers 
 

25 februari  
Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om 

effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen. Kopers en 

verkopers kunnen via de handelsfaciliteit die de effectenbeurs biedt 

hun waardepapieren aan elkaar aanbieden. Vandaag gaat er een 

nieuwe wereld voor jullie open! 

    

  



Wat doen de                                                 

jins 

4 februari 
Ça plein plein plein plein plein plein plein pour moi! 

Oehoehoehoe…. 
 
Spelen. 
 

 

 

 

11 februari 

In 1212 werd door Teutoonse ridders een houten fortificatie gebouwd bij een 

grote pas in het toenmalige Burzenland, aan oude en een belangrijke 

handelsroute met het Oosten. In 1242 werd het fort echter vernietigd door 

de Mongolen. In een acte van Lodewijk I van Hongarije uit 1377 kreeg de 

Saksische bevolking toestemming om op dezelfde plek en op eigen kosten een 

citadel te bouwen, als verdedigingswerk tegen de Ottomanen. In 1438 moet 

het bouwwerk goeddeels klaar zijn geweest, aangezien het een cruciale rol 

speelde in de oorlog die tussen 1438 en 1442 gevoerd werd met de 

Ottomanen. In 1533 werd het kasteel in bezit genomen door de bevolking van 

het stadje Bran, dat na de bouw van het kasteel in haar nabijheid tot 

ontwikkeling was gekomen. Ook in latere tijden bleef het kasteel nog 

voornamelijk een militaire rol spelen, tot diep in de achttiende eeuw toe. 

Daarna trad een geleidelijk verval in. 

 

 

 



Wat doen de                                                 

jins 
Zaterdag 17 februari
Deze zaterdagavond is het Jinsane! Jullie 

worden vanaf de vroege namiddag op de 

scouts verwacht tot helemaal het einde! Het 
feestje duurt tot 3u, hoe sneller we daarna 

opruimen, hoe sneller we in ons bedje 
kunnen. Het exacte uur komt op facebook.  

 

 

 

 

25 februari 
https://youtu.be/eDU0CTDMk2g

 

Zondag is het geen scouts! 

https://youtu.be/eDU0CTDMk2g

