
  

 

 

 

 

   Krantje  
  mei & juni 
       Scouts Carpe Diem Arendonk  



Wat staat er op de                               

kalender 

zondag 5 mei | leidingswissel 

Een speciale zondag vandaag. Deze werking zal 

een andere leidingsploeg de touwtjes in handen 

nemen. Lees snel verder wat jullie zullen spelen 

met jullie nieuwe leiding. 

 

 

 

zaterdag 11 mei | zomerbar 

De pixies organiseren op zaterdag 11 mei van 15u tot 3u 

een hippe zomerbar @Biesputten (scoutslokalen) met 

verfrissende drankjes, ijsjes en heerlijke croqueskes! Kom 

hen zeker steunen in hun queeste naar extra centjes om hun 

trip naar Frankrijk te sponsoren! Voor hen is het immers 

niet gemakkelijk om naast de activiteiten van de jins andere 

geldopdrachten binnen te halen of te organiseren. Jong en 

oud zijn welkom! C u there! 

 

  



Wat staat er op de                               

kalender 

eind mei, juni | examenwerkingen 

Jullie lieve leiding begint aan een zware examen- 

periode, toch staan zij elke vrijdag van 19u tot 21u 

klaar om jullie te entertainen met te gekke spelletjes! 

 Vrijdag 24 mei: pleinspelen 

 Vrijdag 31 mei: slaaf en meester 

 Vrijdag 7 juni: zwemmen 

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 14 juni: waterspelletjes 

 Vrijdag 21 juni: politie en boef 

 

eind juni | laatste werking 

Om het scoutsjaar af te sluiten vooraleer we op kamp 

vertrekken, organiseert elke tak een bijzondere laatste 

werking in de laatste week van juni. De leiding zal jullie 

hierover tijdig en persoonlijk op de hoogte brengen. 

  



Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 5 mei 

Vandaag krijgen jullie andere leiding! Benieuwd 

wat we gaan doen? Kom dan zeker! 

 

Zondag 12 mei 

Vandaag mogen jullie mama en papa bewijzen 

dat ze zo stoer zijn als een echte kapoen, een 

echte scout. Het is mama- en papadag! Alle 

mama’s en papa’s zijn welkom vandaag om 

mee te spelen met de kapoenen! 

Zondag 19 mei  

Vandaag gaan we een mooie wandeling maken. 

We beginnen hier en de rest mogen jullie zelf 

uitZOEKEN! 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 5 mei 

Springbok: Ik kan werkelijk alles!!! 

Golden Retriever: Jaaa zal wel, kunt gij een salto 

vanuit stilstand? 

Springbok: Natuurlijk, heb vroeger zeven jaar acro 

gedaan!!! 

Pinguïn: Kan je ook gedichtjes schrijven dan? 

Boomklever: hahaha dat kan ze sowieso niet, goeie 

pinguïn! 

Springbok: Jaweeel langs mama’s kant houden wij 

jaarlijks een poëzieproject, ik ben al 3x gewonnen 

dankzij mijn sublieme sonnetten! 

Winterkoninkje: …dus we kunnen met niks van jou 

winnen? 

Springbok: Jawel, want winnen doe je met z’n allen!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 12 mei 

Vuur is het geheel van lichtverschijnselen en warmte- 

ontwikkeling dat optreedt als een brandbare stof een 

oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur. Door 

opwarming en ontleding van naburige materie komen 

brandbare gassen vrij, die zelf ook weer oxideren en 

warmte opwekken, waarmee het proces zichzelf in 

stand houdt. 

Vandaag worden jullie om 10u op de scouts verwacht. 

Vergeet zeker je gamel niet, je bestek, zilverpapier en 

natuurlijk iets lekkers om te koken en achteraf op te 

eten! De scoutswerking eindigt om 13u30. 

 

Zondag 19 mei  

Met pijn in het hart zal dit de laatste werking zijn 

op zondag dit jaar… MAAR niet getreurd! Vandaag 

steken we de BBQ aan! Jullie worden om 12u 

verwacht bij leidster Ella. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxidatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Materie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gas_(natuurkunde)


Wat doen de                                  

woudlopers
Zondag 5 mei 

Het zal vandaag vooral aan jullie liggen. Kunnen 

jullie op één been een parcours afleggen? Kunnen 

jullie dat geblinddoekt? Kunnen jullie het tegen 

elkaar opnemen zonder benen of armen te 

gebruiken? Het zal zich vandaag uitwijzen... 

 

 

 

Zondag 12 mei 

1. Zeef de bloem met de vanillesuiker. Maak in het 

midden een kuiltje, breek daarin de eieren.  

2. Schenk er in een straaltje 300 ml melk bij. 

Bewerk tot een glad mengsel. 

3. Klop dan de rest van de melk door het beslag 

zodat het lichter wordt.  

4. Bak de xxx in een grote koekenpan, in hete 

boter of olie. 

Vandaag worden jullie om 10u00 verwacht op de 

oude scouts (Maaskens) met allemaal lekkers in je 

tas! Vergeet ook geen gamel, bestek, keuken- 

handdoek en zilverpapier. De scouts duurt tot 

13u30, dan mogen jullie ouders je terug komen 

halen op de oude scouts. 

Zondag 19 mei  
 

  



Wat doen de                                  

jogi’s 
Zondag 5 mei 

Er zijn 4 soorten mensen in het leven: verslaafden, 

dealers, barons en natuurlijk agenten. Er zijn ook 4 

soorten lekkernijen: bakpoeder, gras (van die groene), 

paddo’s(in blik) en pillekes jammie. 

 

Zondag 12 mei 

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeeven, zo gaat 

die goed, zo gaat die beter, alweer ne kilometer!! 

Oei naar waar nu? Links? Rechts? We gaan 

gewoon rechtdoor!  

 

Zondag 19 mei  

 

 

  



Wat doen de                                  

givers 
Zondag 5 mei 

 

Zondag 12 mei 

Een echte scout kan zijn eigen eten klaarmaken. Maar 

lukt dit ook als er kapers op de kust zijn? Of wanneer 

je onder constante druk moet leven om geen vogel 

voor de kat te zijn? Wie speelt slim en zal vandaag de 

top van de voedselketen mogen vertegenwoordigen? 

LET OP: jullie worden vandaag om 10u op de scouts 

verwacht met eigen eten, gamel, bestek, handdoek,...! 

Tip: 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

givers 
Zondag 19 mei  

As ge daar nei is goe bij nadenkt... Om iet, allè, een 

product fatsoenlaaik te kunne verkope, moete toch 

echt ne goeie marketeer zen, ofni? Pakt nei bevurbeld 

den Elon Musk, dieje kregt toch alles verkocht? Otto’s, 

tunnels die special gemakt zen vur Tesla’s, rakette, 

vlammewerpers,… Noemt et mar op eh? Awel en zo’n 

manne eh, die hemme veul geld. En dan kunde al is 

ne kèr zot dun eh. 

En da eh manne, da’s nei is wa wellie vandaag ok gan 

dun se. Verkope. Maja, kunde gellie iet bedenke da 

iedereen nodig hèd? Ne vlammewerper hèd ni 

iedereen nodig, allè da denk toch ni eh. Misschien 

mutte we al is probere te beginne me wc papier. 

 

  



Wat doen de                                  

jins
Zondag 5 mei 

Haal jullie survival skills al maar boven want 

vandaag wordt er gestreden voor de enige echte 

titel van Robinson. In deze expeditie zullen jullie 

oog in oog komen te staan met zware 

beproevingen. Wie van jullie belandt er als 

laatste in team Loser?  

Zondag 12 mei 

VanDaAg Is hEt dE Dag vAN 

BoEndeRS, JorEN en KIEfer. WaA We 

gaAAnn DoEn WeeT noG nIEMAnd 

maAr hEt zAL HoogSTWAArschijNlijK 

Wel Gewoon SpeCiaal ZiJn. 

 

Zondag 19 mei  

Aan alle mooie dingen in het leven komt jammer 

genoeg altijd een einde...  Na al die jaren trouwe 

dienst in naam van Scouts Carpe Diem zal dit 

voor ons de laatste georganiseerde zondag- 

werking zijn, wij hopen dan ook dat jullie met 

zen allen aanwezig zullen zijn om deze mijlpaal 

samen in te zetten!  

 

 

 



Wat doen de                                  

pixies
Zondag 5 mei 

Na vandaag zullen de meest donkere steegjes 

van Arendonk geen geheimen meer voor jullie 

hebben! 

 

Zondag 12 mei 

Uitzomeren van onze zomerbar met lekkere hapjes 

& drankjes alias komen eten! Hmmmm grom 

 

Zondag 19 mei  

Kom & haal voor de laatste keer als lid je old 

school scout in je naar boven! Misschien gaan 

we ook iets anders doen, ten voordele van ons 

mini buitenlands kamp! We houden jullie op de 

hoogte!



 


