
 

 

 

 

 

 

 

 

Krantje februari 
Scouts Carpe Diem Arendonk 



Wat staat er op de                               

 

23 februari | Jinsane 

De jins organiseren deze maand weer hun te gekke fuif met onze 

favoriete DJ Stormm! Met je komst steun je hen in hun queeste naar 

vele centjes voor hun buitenlands kamp naar Tsjechië. Save the date 

en je hebt weer een avondje nuttig besteed! See you @ ’t onkrooid!

  



Wat doen de                                  

 
Zondag 3 februari 

Jullie allerliefste leiding heeft eindelijk gedaan met de 

examens. Dus zijn we vandaag eindelijk weer voltallig 

en gaan we er een super zondag van maken. Jullie 

leiding heeft 2 maanden hard gewerkt om die 10/20 

te halen. Vandaag gaan we de rollen omdraaien, 

vandaag gaan de kapoenen hard hun best doen om 

die 10/20 te halen. Smeer die benen al maar in want 

dat gaat moeilijk worden!  

 

Zondag 10 februari 

Oh nee help, Ani heeft de stal van de 

boerderij open laten staan en nu zijn 

al de boerderijdieren gaan lopen! 

Wij doen ons best om alle dieren 

terug te vinden maar kunnen wel 

wat hulp gebruiken. Helpen de 

kapoenen vandaag mee om al de 

diertjes terug te vinden en terug op 

stal te zetten?  

  



Wat doen de                                  

 
Zondag 17 februari

Vandaag gaan we uitzoeken wie de sterkste, 

slimste, snelste, coolste,… kapoen is van ons 

allemaal. Het is vandaag het moment om te 

bewijzen wat je kan en zo de super kapoen te 

worden met de meeste strepen. We spelen 

vandaag WAKANDA!  

 

Zondag 24 februari

Na al dat harde werk van de afgelopen  

maand is het tijd voor rust. Genoeg  

punten gescoord, genoeg diertjes  gezocht 

en genoeg strepen verzameld.  Vandaag 

gaan we uitrusten met een  filmpje. Neem 

vandaag allemaal je  lievelingsfilm mee!   

 



 Wat doen de                                  

 

Zondag 3 februari 

Één tegen alle en alle voor 

één!  

 

Zondag 10 februari 

Ben jij al eens in Afrika geweest? Of in Amerika? 

Misschien ben je nog nooit in het buitenland 

geweest? Geen probleem want vandaag doen we 

alles in één dag!  

Zondag 17 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 zie 

de sooi 

Zondag 24 februari

Los de rebus op en je zult weten wat we deze zondag gaan doen!  

 



Wat doen de                                  

 

Zondag 3 februari 

Vandaag doen we iets rond de wereld! 

 

Zondag 10 februari 

Wie is het snelste? De persoon zonder been of de 

persoon die niet kan zien? De leiding is benieuwd... 

Zondag 17 februari

… kom allemaal verkleed als soldaat! 

 

Zondag 24 februari

Om een veldslag te winnen is er meer nodig dan enkel 

kracht. De strategie is ook enorm belangrijk! Je hebt 

krijgers, verkenners, bomexperts, een commandant, een 

generaal,... nodig. Kortom alles wat een volwaardig en 

georganiseerd leger nodig heeft om te overleven. Anders 

heb je het vlaggen en ga je ten onder. 

  



Wat doen de                                  

Zondag 3 februari 

 

Zondag 10 februari 

 

 

Zondag 17 februari

 

Zondag 24 februari

  



Wat doen de                                  

 
Zondag 3 februari 

  Zondag 10 februari 

 

 

 

 

Zondag 17 februari  
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Zondag 24 februari
 



Wat doen de                                  

Zondag 3 februari 

  

Zondag 10 februari 

Heb je nog ideetjes voor Jinsane? 

We overlopen een laatste keer al het 

praktische voor 23 febr. én spelen 

een uitdagend (echt!) spel.  

Zondag 17 februari 

Luka, Emiel & Stef we verwachten veel van jullie! (jwz)

 

Zondag 24 februari 

Gisteren en vannacht hard gewerkt en de 

laatste zaken worden opgeruimd. We nemen 

even rust, dat hebben we wel verdiend ! Er mag 

thuis een bord minder aan tafel gezet worden, 

want we eten samen op de scouts. (werking 

duurt wel zoals gewoonlijk tot 5u



Wat doen de                                  

Zondag 3 februari  

Deze knaap helemaal klaar voor LEEFWEEK!  

Start om 13u30! X 

 

Zondag 10 februari 

Wij helemaal uitgeteld van LEEFWEEK...  

Stop om 12u00! X 

 

Zondag 17 februari

Pief poef paf en jij bent af! 

 

Zondag 24 februari

Ik zie ik zie wat jij niet ziet... 

 

 


