
Krantje april 
Scouts Carpe Diem Arendonk 



Wat staat er op de 

kalender 
Zondag 1 april 

PASEN 

Holaaaa wat ligt er daar allemaal tussen het 

groen? Eitjes, eitjes & nog eens eitjes! Ga ze maar 

snel rapen, GEEN tijd voor SCOUTS vandaag!  

 

 



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 8 april 

Altijd al eens gedacht hoe het zou zijn om niks meer te 
kunnen horen? Of niet meer te kunnen zien? Of als je maar 
1 been of 1 arm hebt? Vandaag gaan we dat eens uittesten! 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zondag 15 april 
Vandaag is het tijd voor onze daguitstap. We 
verwachten de kapoentjes om 10.00u aan de 
hoofdingang van het Zilvermeer in Mol. Om 

16.00u mogen jullie ze terug komen halen. Wat 
neem je zeker mee?  
• Een lunchpakket + drankje 
• Een regenjas 
• €2 
Als je graag meegaat, stuur dan een berichtje 
met je naam in naar bever (0470/984035 of 
kaatverbeek@gmail.com). Zo kunnen we in- 
schatten op wie we nog moeten wachten voor 

we naar binnen gaan. Tot dan! 
 

 

Zondag 22 april 
Macao: “Woow, slangehalsvogel kan super snel skaten!” 
Zeepaardje: “Kijk dan maar eens naar hoe snel pinguïn en bever 
kunnen fietsen!” 
Pony: “Ben wel eens benieuwd of de kapoenen dat ook zo snel 
kunnen.” 
Neem vandaag je skateboard, fiets, step, skates, … mee! (Als het 
maar iets op wieltjes is!) 

 

mailto:kaatverbeek@gmail.com


Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 29 april 
 
Ben jij eens benieuwd hoe goed je mama of papa 
krokodillengevecht kan doen? Of wie de sterkste 
papa van allemaal is? En welke mama het snelste 
kan lopen? 
Vandaag hebben we een mama/papa-dag. Jullie 
mogen dus allemaal je mama en/of papa 
meebrengen om samen spelletjes te spelen.  

 



Wat doen de                                  

welpen 
Zondag 8 april 

De meesten van jullie zullen al wel weten dat de scouts 

de beste jeugdbeweging is en zullen blij zijn dat ze 

deel uitmaken van onze scouts Carpe Diem! Moesten 

jullie toch nog twijfelen aan deze keuze zullen we 

vandaag eens een echte chirowerking houden dan 

kunnen jullie zien hoe saai deze wel niet is!!!!!! Op de 

chiro eten ze altijd frietjes dus voor één keer zullen we 

dit ook doen! Mmmmmmmm 

 

Weekend 13–15 april 

BOEMMMMM! Tweede welpenweekend komt eraan en zal 

plaatsvinden in de lokalen van chiromeisjes in Retie (dus 

niet meer in Mol Rauw!!) . Voor in te schrijven of vragen 

mag je een mail sturen naar niels-wit@hotmail.com of een 

sms naar 0497175643!  

• Vertrek: 19.00u op de scouts vrijdagavond 13 april 

• Adres: Lokalen chiromeisjes O’s Agnes, Hobrugstraat 

z/n, 2470 Retie 

Zondag 22 april 

Pijlentocht = Volg de pijlen 

Rechtendoortocht = Ga enkel rechtdoor 

Pijlenrechtendoortocht = ???? 

 

mailto:niels-wit@hotmail.com


Wat doen de                                  

welpen 
Zondag 29 april 

Als het weer vandaag wat meezit doen we 

eindelijk wat jullie allemaal zo graag doen: 

nat en vuil worden. Eens zien hoelang jullie 

droog kunnen blijven! 

Dus ouders bij deze zijn jullie een keer 

gewaarschuwd dat ze vies en vuil gaan 

thuiskomen dus geef misschien iets mee 

dat ze droog kunnen houden. Indien het 

slecht weer is doen we natuurlijk iets 

anders. 

 

 

 

  



Wat doen de 

woudlopers 
Zondag 8 april 

Wie is vandaag de beste? Wie is de snelste? Wie 

heeft een ultiem geheimpje…? Vandaag komen we 

alles te weten! 

Weekend 13-15 april 

YES we gaan op weekend! We verzamelen 

vrijdagavond om 19 uur op de scouts. Meer info 

volgt via mail.  

 

Zondag 22 april 

We kunnen er nie over, we kunnen er nie langs, 

we moeten er dwars doorheen! Vandaag gaan we 

voor niks aan de kant, altijd rechtdoor! 

 

 

 

Zondag 29 april 

Skate wars 2.0: neem allemaal opnieuw 

jullie step, skateboard… mee!  

https://youtu.be/QT_eQEuPscE 

  

https://youtu.be/QT_eQEuPscE


Wat doen de 

jonggivers 
Zondag 8 april 

Er zijn dieven langs geweest op de scouts. 

Onder andere de muziekbox en een aantal 

lege bakken cola zijn verdwenen. We zullen 

heel Arendonk moeten doorzoeken om alles 

terug te vinden!  

 

Zondag 15 april 

Vandaag gaan we ontrafelen waar deze 

foto’s genomen zijn.  

PS: Als je een buspas hebt, mag je deze 

meenemen! 

  

Weekend 20-22 april 

20, 21 en 22 april gaan we op weekend! Als je nog 

geen briefje hebt gekregen, vraag ernaar bij de 

leiding.  

 

Zondag 29 april 

Normaal gezien zouden we een taart gaan bakken. 

Maar aangezien de ingrediënten nogal duur zijn 

hebben we enkel eieren kunnen kopen. Vandaag gaan 

we ons dus amuseren met (veel) eieren. 



Wat doen de 

givers 
Zondag 8 april 

Vandaag kunnen jullie nog eens strijden voor ons 

respect. Het wordt een spannende en beslissende 

namiddag. Twee fronten tegenover elkaar. Leiding 

vs leden. Zullen jullie het halen? 

Weekend 13-15 april 

Maak de rugzak al maar klaar want wij 

gaan op weekend. Het wordt een 

weekend om nooit te vergeten! 😊 

Zondag 22 april 

Neem alle prulletjes uit de garage maar mee naar de 

scouts, want we gaan het allemaal verkopen.  

Geld verdienen voor een mooie activiteit op kamp. 

Wat willen we nog meer?  

 

 

Zondag 29 april 

Vandaag kan je beter je beste Björn Borg en de witte 

Reebokskes thuis laten want het wordt het vettig dagske.



Wat doen de                               

jins 
Zondag 8 april 

Vandaag gaan we op kookles bij masterchef Wombat dus neem allemaal wat 

te eten mee dat we op een vuur kunnen klaarmaken. Dan moeten ze thuis 

(hopelijk) niet te veel eten meer voorzien omdat de buikjes dan al goed 

gevuld zijn. 

We doen dit tijdens de normale scoutsuren omdat niemand zin heeft om op 

een zondag om 8 uur uit zijn bed te komen.   

 

Zondag 15 april 

Iedere landtegel (behalve de woestijn) levert een specifieke 

grondstof op voor spelers die een dorp of een stad hebben 

gebouwd aan deze tegel. Wanneer de twee dobbelstenen 

worden gegooid, geeft elke landtegel die het nummer 

draagt dat overeenkomt met het totaal van de 

dobbelstenen opbrengsten. Elk dorp aan deze tegel(s) geeft 

1 grondstof, elke stad 2. Omdat er met twee dobbelstenen 

wordt gegooid, is het waarschijnlijk dat landtegels met de 

nummers 6 en 8 de meeste opbrengsten zullen genereren, 

en die met 2 en 12 de minste. 

 

Weekend 20-22 april 

Dit weekend gaan we naar de Panne, meer info op het briefje! 

 



Wat doen de                               

jins 
Zondag 29 april 

           + jins =          

 

 

Om de kas nog wat aan te spijzen dus allemaal aanwezig!! 

 

 
 

 


