
Krantje September 
Scouts Carpe Diem Arendonk 

 

  



Na alweer een buitengewoon scoutsjaar, in onze nieuwe lokalen, staat er 

opnieuw een nieuw scoutsjaar klaar! We starten het jaar met een hoop nieuwe 
leiding, maar nemen helaas ook afscheid van een aantal gedenkwaardige 
figuren. Zij staken hart en ziel in Scouts Carpe Diem Arendonk. Toon, Kwikke, 
Brecht, Luther, Pieter en Jinthe, een welgemeende dankjewel voor jullie 
aanwezigheid de afgelopen jaren.  
 

 
 

Maar wees niet getreurd, zondag 1 september lachen we een nieuw, 
veelbelovend scoutsjaar toe. Dit jaar met 38 leiders en leidsters die opnieuw 
elke zondag helemaal klaar staan om jullie te voorzien van talrijke activiteiten! 
 

 
 
 



Wat staat er op de  

kalender 
Zondag 2 september – Overgangsdag  

Is het een Springbok? Is het een Wasbeer? Nee dat is het niet, het is een 

Adelaar die je aan de hemel ziet! Of was het een Valk? Welke beesten zouden 

van jou leiding worden dit jaar? Aan jullie om deze queeste tot een goed einde 

te brengen, en daarna te genieten van een eerste werking met jullie 

splinternieuwe leiding. Het is scouts van 10u tot 17u. Diegenen die een hele 

dag blijven, kunnen ’s middags smullen van een heerlijk smoske. Je kan ook 

kiezen om enkel in de namiddag te komen, dan ben je welkom om 13u30. 

 

Zondag 16 september – Werving  

Wat als jullie nu eens al jullie vrienden en vriendinnetjes willen uitnodigen om 

te komen proeven van het scoutsleven? Vandaag is dit je kans! Iedereen mag 

zijn klasgenootjes, kameraadjes van de voetbal of het dansen meenemen en 

tonen wat het betekent om een échte scout te zijn! 

 

Zaterdag 5 oktober – Combidag 

Je kan deze dag, of beter avond, een infomoment bijwonen over elke tak en 

zijn bijzonderheden. De nieuwe leidingsploegen geven een korte toelichting 

over de werkingen, over wat hun tak uniek maakt en over zichzelf. Wij staan 

dan open voor al uw vragen, opmerkingen en bezorgdheden. Vergeet deze 

avond ook uw inschrijving niet in orde te maken! Daarnaast kan je 

tweedehandskledij verwerven, T-shirts van 100% Scouting bemachtigen, je 

missende badges aanvullen of voor een laatste keer snuffelen tussen de 

verloren kampspullen. Loop tenslotte zeker het jincafé niet voorbij!  

  



Wat doen de  

kapoenen 
Zondag 1 september 

 

Rararara wie wordt jullie amusante, enige, grappige, 

vrolijke, prettige, toffe, aangename en gezellige leiding dit 

jaar??? 

 

 

Zondag 8 september 

                        

Wie van jullie is in staat om zo snel mogelijk de pijlen te volgen van start tot 

finish? START! 

 

Zondag 15 september 

Een politieagent moet ten alle tijden trachten om dieven en bandieten te 

vangen en op te sluiten in de gevangenis. Wie van jullie zou het maken tot een 

goede agent? Of eerder tot een geniepige boef? 

Vandaag de ultieme test! 

  



Zondag 22 september 

De olympische spelen 2019 vinden plaats in de 

grote stad Arendonk. Tal van atleten zullen 

vandaag proberen om een gouden, zilveren of 

bronzen medaille binnen te halen. Atletiek, 

Paardensport, Handbal, Voetbal, Volleybal, 

Tennis, Rugby, Gewichtheffen... 

Trek je sportschoenen al maar aan en haal die atleet in jullie maar naar boven! 

 

Zondag 29 september 

Leiding tegen de kapoenen, als jullie onze lijst met opdrachten tot een goed 

einde brengen hangt er misschien wel een beloning aan vast! 

We zijn er in ieder geval al klaar voor en kunnen niet wachten om jullie in actie 

te zien... 

  



Wat doen de   

welpen 
Zondag 1 september 

Een nieuw scoutsjaar, misschien ook een nieuwe groep, 

nieuwe leiding...? Wat gaat dit scoutsjaar allemaal 

geven? Vandaag maken we kennis met wie jullie in de 

groep zitten en wie jullie leuke welpenleiding zal zijn dit 

jaar met allemaal leuke kenningsmakingsspelen.   

Ps. Jullie leiding zijn Rama, Sambua, Ferao, Mor, Chil, Raksha, Hathi 

Oefen de namen al maar        

 

Zondag 8 september 

Heb je het nieuws al gehoord? Arendonk zit weer vol boeven! 

Help jij de politie mee om een einde te maken aan al die 

boeven? Of ben jij liever zelf een boef die in Arendonk de boel 

op stelten zet? 

Vandaag ontdekken we wie er sterker en slimmer is, de politie 

of de boeven? 

Zondag 15 september 

Vandaag spelen we: 

 

 



Zondag 22 september 

Miljoenen jaren geleden ontdekte de mens voor het eerst vuur. Maar waarvoor 

gebruik je dan dat vuur? Koken natuurlijk! Daarom gaan de Welpen vandaag 

op kooktocht. 

Meenemen: eten dat je zelf kan klaarmaken op vuurtje, gamellen & bestek 

!! Scouts is van 10u tot 13u !! 

 

Zondag 29 september 

Wie was er eerst; de kip of het ei? Die vraag zal je zeker kunnen 

beantwoorden na onze eierdag! (En het gaat niet heel proper 

blijven       )  



Wat doen de  

woudlopers 
Zondag 1 september 

Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. 
Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend?  
Stamp met de voetjes, zet je handen in je zij. 
Wij zijn jouw leiding en wie ben jij?  
RARARA wie zou dit fantastische jaar samen met jou beleven, wij hebben er 
alvast zin in!  
 
 

Zondag 8 september 

  

Doe vandaag je stoerste legerkledij aan! Let op je kan wel vies worden.  

 

Zondag 15 september 

We zijn de dalton sisters JOEHOE 
de dalton sisters JOEHOE 
die coole meiden OJEI  
de daltons zijn terug JIHAAH 
We gaan de wereld veroveren we hebben wel geen paard 
Maar de wereld verbeteren dat is de moeite waard 
https://www.youtube.com/watch?v=SAtdQo2qoHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SAtdQo2qoHQ


Zondag 22 september 

 

Tip: Chinese geldbriefjes = yen  

Zondag 29 september 

  

Vandaag kunnen deze handige tips zeker van pas komen!  

Wij verwachten jullie vandaag om 12u aan de scouts (Biesputten) en rond 

15u30 mogen jullie terug naar huis gaan. 

Vergeet zeker geen eten mee te nemen en een gamel/bestek.  

Als je thuis nog kranten hebt liggen mag je deze ook meenemen.  

 



Wat doen de  

jonggivers 
Zondag 1 september 

 

Zijde gij een nieuwe leider? 

 

Zondag 8 september 

De sterksten zullen winnen vandaag! Maar wacht, met een goede tactiek kan 

je ook ver komen. Wie zal het halen, de sterkste, of de slimste? 

 

Zondag 15 september 

Laatste week van de zomer? Laatste keer waterspelletjes dan! 

 



Zondag 22 september 

 

Zondag 29 september 

 

Let op: trek niet je beste kleren aan!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                        

givers 
Zondag 1 september 

Doei kwikke, Brette en Tonny. Hallo nieuwe, mega, fantastisch, coole leiding!  

 

Zondag 8 september 

Kleptomanie of ziekelijke steelzucht is een psychische aandoening die in het 

DSM-IV is ingedeeld bij de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan 

kleptomanie lijdt, kan geen weestand bieden aan de drang om dingen te stelen. 

 

Zondag 15 september 

Snoepverstandig! 

 

Woensdag 18 september - zondag 22 september 

Van 18 tot 22 september zijn we op leefweek. Jullie worden woensdag 18 

september om 16u op de scouts verwacht. 

 

Zondag 29 september 

Jullie zijn vandaag allemaal uitgenodigd op het 

communiefeest van Kyara! Neem zeker jullie gsm 

mee voor leuke foto’s.  

 

 



Wat doen de   

jins 
Zondag 1 september 

Today is D-day, overgangsdag! Vandaag komen jullie dus ook te weten wie 

jullie mega-awesome-super-grave-coole leiding zal zijn voor het komende jaar. 

(Disclaimer: ‘t zijn de vier leukste leiding van iedereen) 

 

Zondag 8 september – zondag 15 september 

Van 8 september tot 15 september houden we leefweek op de scouts. We 

beginnen om 13.30u, eindigen op 15/09 om 12u.  

Hier inschrijven: 

https://forms.gle/ywV4VRw2aTJ7Fskm7 

Gelieve 50 euro cash mee te nemen 8 september en alle benodigdheden om 

een week op de scouts te leven.  

 

Zondag 15 september 

Vandaag mogen jullie uitrusten van de leefweek, om 12u einde op de scouts.  

 

Zondag 22 september 

 

https://forms.gle/ywV4VRw2aTJ7Fskm7


Zondag 29 september 

Vandaag worden jullie om 10u op de scouts verwacht voor kooktocht! Neem je 

gamel, beker, bestek en eten om klaar te maken mee. Einde is om 13.30u. See 

ya x 

  



 


