
 

  

Krantje januari 
Scouts Carpe Diem Arendonk 



Wat staat er op de                               

kalender 

Januari | pixies in leiding 

Als 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 pixies in 

januari bijspringen!  

23 februari | Jinsane 

Jaarlijkse traditie wil dat de jins 't 

Onkrooid op zijn kop zetten ten 

voordele van hun buitenlands kamp. 

Kom er een of meerdere drinken! 

Voorverkoopkaarten bij de jins of bij 

de leiding voor €4. Tot dan! 

Niet vergeten: tijd voor laagjes! 

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.   



Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 6 januari 

Wij zoeken een schat  
Wij zoeken een schat  
Wij zijn om die te vinden 
Al dagenlang op pad 
Wij zoeken een schat 
Wij zoeken een schat 
Wij zijn om die te vinden 
Al dagenlang op pad 
 

Zondag 13 januari 

 

Zondag 20 januari

Doe je joggingskleren, je zonnebrilletje, je snelle planga, je lelijkste petje en je 

air-maxen maar aan want vandaag gaan we zien wie de strafste kapoen is. 

Even een voorproefje:  https://www.youtube.com/watch?v=pQHo7VAzeRQ  

Zondag 27 januari
 

Hoe hoger, hoe beter. 

https://www.youtube.com/watch?v=pQHo7VAzeRQ


Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 6 januari 

Wie is de sterkste van ons allemaal? 

Wie heeft er de beste strategie? 
Wie heeft er het beste uithoudingsvermogen? 
Wie kan meer levens bemachtigen dan de andere? 
Deze namiddag zullen erachter komen! 
 

Zondag 13 januari 

Maar één vraag: 

 

 

 

Zondag 20 januari

 

Zondag 27 januari

• vlaggetje 

• kat en muis 

• dassenroof 

• … 

Dit zijn allemaal bekende scoutsspelletjes. Vandaag vinden we ze opnieuw uit. 



Wat doen de                                  

woudlopers 

Zondag 6 januari 

Vandaag gaan we de Don Corleone van de straatverkoper onderscheiden. 
Wie eindigt met het grootste imperium en wie zal het moeten stellen als kleine 

handelaar? 

Zondag 13 januari 

Wie klimt tot aan de top en wie blijft beneden? Kom het 

vandaag te weten! 

Zondag 20 januari

Wie gaat vandaag lopen met de meeste gouden medailles? We zullen het testen 

door het beoefenen van verschillende sporten. Smeer je benen al maar in! 

Zondag 27 januari

Wie kan de grootste roedel aan slaven 

achter zich krijgen en zo iedereen op 

de knieën dwingen? Naar wie zullen 

we allemaal luisteren en kroont zich 

zo de koning van de woudlopers? 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

jogi’s 
Zondag 6 januari 

Jongens en meisjes je moet zo een ding mee pakken 

met wielen kies zelf maar wat! 😉  

Zondag 13 januari 

We gaan zo op een plein spelletjes doen. (Zie da je niet valt, dat kan wel is zeer 

doen xxx) 

Zondag 20 januari

We gaan zo da gangster spel doen dat de boef de politie moet zoeken (of 

andersom da mag je zelf kiezen. 

 

 

Zondag 27 januari

Gaan we ergens in de zetel zitten? NEE da doen we niet 

we gaan wat sporten!!  

 

 

  



Wat doen de                                  

givers 
Zondag 6 januari 

Spel met glazen lepels vorken en messen xd xp 

Zondag 13 januari 

Brecht wint los van ullie, KYJANOW verliest zoals altijd 

Zondag 20 januari

Spelen we Jackass of kijken we film? Who knows 

Zondag 27 januari

Jow Jow kennen jullie nog Yugioh? 

  



Wat doen de                                  

jins
Zondag 6 januari 

    

Zwakke Sifaka Onbenullige Specht 

Zondag 13 januari 

 

Lamme Spitsvogel                           Arrogante Olifant 

Zondag 20 januari 

 

Janet Agame    Smallebenen Wombat



Zondag 27 januari 

 

Aandachtige, Aangename, Acrobatische , Bedrijvige, Blijmoedige, Creatieve , 

Fascinerende, Opvoedende, Tactische Saki

 

 

 


