
 

 

Scouts Carpe Diem 

 

 

 

 

 

  Krantje 

mei & juni 
 



Wat staat er op de 

kalender 
Jullie lieve leiding begint aan een zware periode, 

toch zijn zij bereid om jullie elke vrijdag van 19u 

tot 21u te entertainen met te gekke spelletjes! Let 

the examenwerkingen begin!

Deze zullen plaatsvinden op de volgende data: 

 Vrijdag 25 mei 

 Vrijdag 1 juni 
Vandaag geen spelletjes op het gras of tussen 

de bomen, wel plonsen we in het water! We 

gaan zwemmen, verdere info volgt via mail. 

 Vrijdag 8 juni 

 Vrijdag 15 juni 

 Vrijdag 22 juni 

 

Om het scoutsjaar af te sluiten vooraleer we op kamp 

vertrekken, organiseert elke tak een bijzondere 

werking in de week van 29 juni. De leiding en hun 

groep zullen dit afzonderlijk bespreken. 

 

 

 

 



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 
Weekend 4 – 6 mei 

Wij zijn dit weekend op een super-knots-knetter-

gek kapoenenweekend! Wil jij graag mee? Lees 

dan het volgende briefje en schrijf je in bij bever. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Wat doen de                                  

kapoenen
Zondag 13 mei 
Vandaag worden we klieder kledder nat! We hopen 

op een fel zonnetje en allemaal enthousiaste 

kapoentjes! 

 

Zondag 20 mei 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

welpen 
Zondag 6 mei 

Eénwieler: dit voertuig bezit één wiel 

Tweewieler: dit voertuig bezit twee wielen 

Driewieler: dit voertuig bezit drie wielen 

Vierwieler: dit voertuig bezit vier wielen 

Neem vandaag allemaal jullie favoriete voertuig 

mee! Hoeveel wielen hij bezit ligt in jullie handen! 

 

Zondag 13 mei 

13 mei 2018, Shere Khan pleegt de grootste inbraak ooit in 

een bank. Met zijn meesterplan slaagt hij erin om €13 400 

000 buit te maken. Hij en zijn handlangers zijn om 

mysterieuze wijze weten te ontsnappen, de politie weet 

niet waar ze moeten zoeken! 

Zondag 20 mei 

De laatste groepswerking van dit scoutsjaar is 

alweer een feit, wat we vandaag gaan doen 

blijft een verassing! Hopelijk zijn jullie nog eens 

talrijk aanwezig! 

Niet getreurd, na vandaag beginnen de 

examenwerkingen waarbij jullie de leuke 

welpenleiding nog wel steeds kunnen zien!!! 

                               



Wat doen de 

woudlopers 
Zondag 6 mei 

Vandaag komt er eindelijk een antwoord op 

de vraag waar iedereen onwaarschijnlijk al 

jarenlang mee zit; wie is nu echt het sterke 

geslacht? Kom jezelf vandaag bewijzen! 

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

kC9mtc  

 

Zondag 13 mei 

Vlotten bouwen? Dat kunnen de 

woudlopers toch vlotjes zeker? 

 

Zondag 20 mei

Rimpels, een slechte rug, een slecht gehoor.. dit 

zijn dingen waar jullie vandaag openlijk over 

mogen klagen! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DomJRkC9mtc
https://www.youtube.com/watch?v=DomJRkC9mtc


Wat doen de 

jonggivers 
Zondag 6 mei 

 

 

 

 

 

Zondag 13 mei 

Om een vlottentocht of -kamp te laten slagen is het 
drijfvermogen van het vlot niet onbelangrijk. Maar hoe 
bereken je dat eigenlijk? 

Een goed vlot maak je uit onvervormbare metalen of 
plastieken vaten die tegen een stootje kunnen. 

Autobanden zijn minder aangewezen. De eerste de 
beste scherpe steen of tak doorprikt je vlot, met alle 
(natte) gevolgen van dien. 

 

Zondag 20 mei

De Wamp is een riviertje in België. Het is een zijrivier van 
de Kleine Nete in het stroomgebied van de Schelde. Hij ontspringt 

in Arendonk, vormt de grens tussen Oud-Turnhout en Retie, dan 
tussen Kasterlee en Retie, en stroomt bij Kasterlee in de Kleine 
Nete. De totale lengte bedraagt 16 kilometer. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijrivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Nete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied_van_de_Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arendonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasterlee


Wat doen de 

givers 
Zondag 6 mei

Neem je fietsje mee want we gaan toeren door 
Arendonk. Goed of slecht kies het zelf maar Gucci 
gang. Maar pas op dat de popo je niet vindt met 
je gekke shit. 

 

Zondag 13 mei 

Rollen en bollen, neem allemaal jullie gekste 
non motorische voertuigen mee aka je step, 
skateboard, waveboard en noem maar op. We 
gaan dikke trucs doen wajow niet normaal 
zeker komen. 

 

Zondag 20 mei 

Njammie lekker eten. Neem je gamel mee en zeker 
ook wat lekkers om te eten dit gaat je zeker bekoren. 

Laat maar eens zien wat je ervan maakt. 
 

 

 



Wat doen de                               

jins 
Zondag 6 mei 

Chinees dagske 

 

 

 

 

Zondag 13 mei 

        Blij dagske 

 

 

 

Zondag 20 mei 

Leuk dagske 



 


