
 

KRANTJE MAART 2020 
SCOUTS CARPE DIEM ARENDONK 



Wat staat er op de                               

kalender 

 

Zondag 8 maart | geen Scouts! 

ullie allerleukste leiding is dit weekend op weekend geweest om jullie 

overgetelijk kamp voor te bereiden en nog veel meer. Na dit uitputtende 

weekend zal er dus geen scoutswerking zijn op 8 maart. 

 

28 & 29 maart | Spaghettidag 

aterdag 28 en zondag 29 maart zijn jullie welkom op de Scouts om 
opnieuw van onze overheerlijke spaghetti te komen genieten! Er zullen 
ook croques en dessertjes aanwezig zijn! Houd zeker de facebookpagina 

van de Spaghettidag in het oog. Hierop wordt één van de dagen de 
inschrijflink gepost waarmee je je kan inschrijven voor onze overheerlijke 
Spaghettidag! 
 
Link naar facebookpagina van de spaghettidag -> 
https://www.facebook.com/events/277199366594271/ 
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https://www.facebook.com/events/277199366594271/


Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 1 maart 

Na het fameuze alien weekend worden de kapoenen opgehaald in Kasterlee. Er 

is geen namiddag werking vandaag, jullie mogen thuis uitrusten. 
ddd 

Zondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 
ddd 

Zondag 15 maart

De afstammingslijn van de koninklijke familie van Wakanda begon met 

Bashenga. Bashenga was waarschijnlijk de eerste koning van een verenigd 

Wakanda en de eerste Black Panther, ongeveer 10.000 jaar geleden. 
ccc 

Zondag 22 maart 

In deze wereld van drukte, 

van stress en weinig tijd. 

Hebben de mensen bijna geen oog, 

voor echte gezelligheid. 
ddd 

Zondag 29 maart

 

 

Meestal is het in het klein,  

Eens een keertje wat groter. 

Dat is natuurlijk ook fijn, 

Nu loopt het zeker als boter. 

 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 1 maart 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 

 

Zondag 15 maart

 

 

 

 

 



 

Zondag 22 maart 

Joepie! Binnenkort is het weer zo ver… We gaan op welpenweekend!   

Wanneer? 20-21-22 maart 2020 

Waar? Chiro Heitrotters, Beekstraat 7, 2470 Retie (Schoonbroek)  

Wat meenemen? 

• Verkleedkleding: Smurfen (aandoen bij aankomst)  

• Gamel 

• Slaapzak 

• Matje 

• Toilettas 

• Eventuele medicatie 

• Regenkledij 

• Speelkledij 

• Kids ID 

Praktische informatie: 

We verwachten onze Smurfen om 19 uur op 20 maart in Retie. Het is dus de 

bedoeling om voor eigen vervoer te zorgen. We keren terug op zondag 22 

maart, we verwachten de Grote Smurfen om 11 uur in Retie voor de terugkeer 

richting Arendonk. De prijs voor ons weekend bedraagt 25 euro, gelieve dit 

cash mee te brengen bij het afzetten van uw Smurf.  

Smurfelijke groetjes 

Jullie leiding 

 

Zondag 29 maart



Wat doen de                                  

woudlopers
Zondag 1 maart 

Kan je tegen een stootje of duwtje dan is het vandaag om het te laten zien.  

Laat zien dat jullie de stoere woudlopers zijn.  
jjj 

Zondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 
kkkk 

Zondag 15 maart 

Joepiiiiiiiiiiiiii wij gaan op weekend !!!!  
Meer informatie krijgen jullie zondag op de scouts en op mail.   
kkk

Zondag 22 maart 

We houden vandaag een knettergekke zotte dag, zorg dat je in topform bent.  
kkkk 

Zondag 29 maart 

Ken je het merk Pickwick?  

Of ken je de soorten ervan? Kom het zondag te weten. 

 



Wat doen de                                  

jogi’s 
Zondag 1 maart 

 

 

 

 

 

kkZondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 
ddd 

Weekend 13-15 maart

We gaan op weekend naar de lokalen van Chiro Wezel Albatros in Balen 

(Kortestraat 3). 

We vertrekken om 19u aan onze scoutslokalen en jullie kunnen in Balen 

opgehaald worden om 11u. 

Wat neem je mee? 

- Genoeg warme kledij 

- Regenkledij 

- Scoutshemd 

- Gamellen en bestek 

- Toiletgerief 

- Casinokleren 

- €30 

- Je goed humeur       



 

Zondag 22 maart 

https://youtu.be/yxWyV6t2omY 

 

Zondag 29 maart

Tik tok Tik tok Tik tok klok 

  

https://youtu.be/yxWyV6t2omY


Wat doen de                                  

givers 
Zondag 1 maart 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 

 



 

Zondag 15 maart 

Dit weekend gaan we zelf op weekend!! Joepieeee! 

Het weekend zal doorgaan in de Chiro lokalen in Geel Ten Aard (Aardseweg , 

2440 Geel). We spreken met zen alle af om 19u aan de lokalen in Geel. Zondag 

mogen jullie worden opgehaald om 11u30 ook in Geel. We vragen hiervoor 30 

euro cash mee te nemen op weekend zelf.  

Vergeet je zeker niet in te schrijven!! Dit doe je door een mailtje te sturen naar 

emmelineaerts@gmail.com of door een berichtje te sturen naar Emmeline: 

0471220503.  

Wat heb je nodig?  

• Voldoende warme kledij 

• Regenkledij 

• Gamel, bestek en beker 

• Slaapzak, matje, kussen... 

• Scoutshemd 

• Toiletgerief 

• Je goed humeur natuurlijk        

Wij hebben er alvast super veel zin in!! 
kkk 

Zondag 22 maart 

Om er een fantastisch kamp van te maken, hebben we 

natuurlijk een centje nodig. Vandaag gaan we wc papier 

verkopen! Allemaal aanwezig zijn is dus de boodschap!! 
 

 

Zondag 29 maart

De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond.  

De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden.... 

Vandaag is het wieltjesdag, breng iets op wieltjes mee! 



Wat doen de                                  

jins
Zondag 1 maart 

Smeer je stem en neem vandaag je favoriete beker mee! Spanneeenddd! 

Io vivat! Io vivat! 

Nostrorum sanitas! 

Hoc est amoris poculum, 

doloris est antidotum. 

Io vivat! Io vivat! 

Nostrorum sanitas! 

dddd 

Zondag 8 maart 

Geen scouts wegens planningsweekend van de leiding! 

dddd 

Zondag 15 maart

Deze zondag geen scouts voor jullie want wij gaan helpen op de honden- en 

dansshow!  

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 22 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 29 maart

Doe vandaag je marginaalste sportoutfit aan! @Merijn: jij mag vandaag je 

gewone kleding aandoen xxx 

 

 


