
 

 

Krantje maart 

Scouts Carpe Diem 



Wat staat er op de 

kalender 
Zondag 11 maart 

PLANNINGSWEEKEND 

Dit weekend gooit de hele leidingsgroep nogmaals 

hun creatieve brein op tafel zodat het kamp een 

oneindige herinnering zal zijn. Hierdoor zal er 

vandaag GEEN scouts plaatsvinden. 

 

Zondag 18 maart 

LEIDINGSWISSEL 

Een speciale zondag vandaag. Deze 

werking zal een andere leidingsploeg de 

touwtjes in handen nemen. Wat jullie 

vandaag zullen spelen, zal een ware 

verassing zijn.  

 

Vrijdag 23 maart 

PAASEITJES INPAKKEN 

Zoals jullie verder in dit krantje vernemen, is onze 

paaseierenverkoop weer in aantocht. Daarvoor 

moeten onze eitjes natuurlijk in zakjes geraken, je 

voelt ons al aankomen… wij vragen daarbij jullie 

hulp. Vrijdag 23 maart om 19u30 in de eetzaal 

starten we met inpakken. Alle helpende handen, 

jong en oud, zijn welkom! Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 



Wat staat er op de                                         

kalender 
Zaterdag 24 maart 

SPAGHETTIDAG 

Kom allemaal smullen van onze heerlijke spaghetti 

die de STAM voor jullie met veel liefde zal bereiden. 

Vergeet je niet in te schrijven! Meer info vind je 

terug op onze website.

Zondag 25 maart 

PAASEIERENVERKOOP 

Zie ginds komt de paashaas van Scouts 

Carpe Diem weer aan, hij brengt ons veel 

paaseitjes, ik zie ze al staan…  

Vandaag gaan we onze kleurrijke 

paaseitjes van deur tot deur verkopen om 

weer wat extra centjes in het laatje te 

brengen. Breng dus je beste verkooptruc 

mee en zorg ervoor dat je familie en 

vrienden thuis zijn zodat ook zij de scouts 

kunnen steunen, en jullie nadien heerlijk 

kunnen snoepen! 

 

 

 

 

 

 

 



belangrijke 

mededeling 

Aangifteformulier 

Ongelukje gehad tijdens het ravotten op een 

zondagwerking of op scoutsweekend? Vanaf nu 

vinden jullie het nodige aangifteformulier ook 

terug op onze website www.scoutsarendonk.be. 

 

Joyvalle flapjes 

Het is weer zover! Tijd om de flapjes van 

Joyvalle te verzamelen! Per 10 flapjes 

ontvangen wij 1l gratis Joyvalle AA melk 

op kamp. Breng je flapjes op zondag mee 

naar de scouts of stuur een bericht naar 

de facebookpagina. 

 

http://www.scoutsarendonk.be/


belangrijke 

mededeling 

Het 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. We werken elke 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 

  



Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 4 maart 

Een slaaf is iemand die bij een meester hoort en voor deze 

meester veel opdrachten moet uitvoeren. Deze slaven 

worden verkocht op de slavenmarkt waar de meesters 

kunnen betalen voor de slaaf die zij graag willen. Beste 

kapoenen, zorg ervoor dat jullie vandaag geen slaven 

worden maar wel grote en rijke meesters worden! 

 



Wat doen de                                  

welpen 
Zondag 4 maart 

Zoals jullie weten is de koers van Bitcoin sterk gedaald, 

waardoor het niet meer zo rendabel is om in te 

investeren. Natuurlijk zijn er nog andere cryptomunten 

op de markt, maar jullie handelsmerk zal vandaag geen 

fictieve munt zijn. Jullie investeren vandaag in échte 

goederen, zoals echte zakenmannen/zakenvrouwen. 

Maar let op: er zijn kapers op de kust. Om het beursspel 

vandaag te winnen, dokter je al best een doordacht plan 

uit. Behoud je prestige, maar wees sluw. 

  



Wat doen de 

woudlopers 
Zondag 4 maart 

Sport is erg belangrijk. Sport is nodig. Sport is er 

om elke dag te doen. Sport is gezond. Sport houdt 

je jong. Sporten doen we vandaag. Trek daarom 

vandaag je sportkleren aan! 

  



Wat doen de 

jonggivers 
Zondag 4 maart 

 

  



Wat doen de 

givers 
Zondag 4 maart 

 

 

 

  



Wat doen de                               

jins 
Zondag 4 maart 

Doorheen de eeuwen kwam Arendonk in de archieven voor 

als Arendoncq, Arendonc en Arendonck. De toponiem 

Arendonk bevat de twee woorddelen. Aren- en donk. – Aren- 

afgeleid van a in de betekenis van stromend water.– Het 

woord donk slaat op hooggelegen land nabij laagten en 

water. De naam Arendonk betekent dus hoger gelegen land 

tussen aren, kleine riviertjes die naar de Wamp vloeien.

 
 

 


