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Wat staat er op de                               

kalender 

 

6 december - Sinterklaas 

elukkig moest de Sint niet in quarantaine nadat hij toekwam vanuit 

Spanje. Spijtig genoeg kan hij wel niet ‘live’ langskomen op onze 

scoutszondag. Maar gelukkig hebben we een alternatief gevonden. De 

Sint heeft namelijk speciaal voor Scouts Carpe Diem Arendonk een 

videoboodschap opgenomen. Hopelijk zijn jullie braaf geweest!  
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December – Werkingen +12-jarigen 

omenteel mogen de werkingen van de +12-jarigen niet doorgaan. Wij 

hopen natuurlijk dat we jullie snel allemaal weer op de scouts zien. 

Maar jullie worden momenteel NIET verwacht op de scouts. Zodra dit 

wel terug mag, krijgen jullie een mail en houdt jullie leiding jullie op de hoogte! 

Hopelijk tot snel! 

 

December – Koude scoutszondagen 

et wordt stilletjesaan kouder en dit is ook het geval op onze 

scoutszondagen. We willen jullie eraan herinneren om jullie deugenieten 

allemaal warme kleren en schoenen aan te doen. Zo kunnen zij en de 

leiding maximaal genieten van de werkingen! Vergeet daarnaast ook zeker 

geen drinkbus mee te nemen. 
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Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 6 december  

Is Lays beter dan everyday? En zit er veel verschil in de smaak? Kom het 

proeven en raden op de scouts!  

Psstt! De Sint komt vandaag! Dus als je stout bent geweest, blijf je maar beter 

thuis. ;) 

 

 

 

 

 

Zondag 13 december 

 

 

 

Kunnen jullie de vlag gaan pikken bij het 

andere team? Winnen jullie van de bom? 

Kom het bewijzen aan ons! 

 

 



 

Zondag 20 december 

 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 6 december 

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 

 

Zondag 13 december 

 

 

Zondag 20 december 

 



Wat doen de                                   

silva’s 

Zondag 6 december  

 

Wie van jullie is er dit jaar stout geweest en belandt naast 

Merijn in de zak?! 

 

 

 

Zondag 13 december 

Colruyt, Aldi, merk of geen merk…Vandaag 

zoeken jullie het uit! 

 

 

 

 

Zondag 20 december 

              

  



Wat doen de 

cursors 
Zondag 6 december 

 

 

Zondag 13 december 

Doe vandaag allemaal een slecht wit t-shirt aan.  

 

 

Zondag 20 december 

 

 



Wat doen de                                  

jogi’s 
 

Vrijdag 4 december 

Voor velen van jullie zijn de examens al bijna in het zicht daarom beginnen we 

dit jaar al wat vroeger met de examenwerkingen. Jullie worden van 19u tot 

21u op de scouts verwacht (HOPELIJK)! 

  

Australia is burning!!! 

 

Vrijdag 11 december 

Dropping 

Zelfstandig naamwoord • de • droppings 

1. Het uitwerpen van pakketten uit een vliegtuig 

2. Spel waarbij een persoon of groep op een onbekende plaats wordt afgezet 

vanwaar de weg terug gevonden moet worden 

(Boodschap van algemeen nut: dit gaat enkel door wanneer wij terug on-

scouts-werkingen mogen organiseren      ) 

 



Vrijdag 18 december 

 

De leukste tijd van het jaar komt er weer aan! Jammer genoeg mogen we 

Kerst dit jaar niet samen vieren... Niet getreurd want vandaag spelen we de 

enige echte kerstspelen! 

  



Wat doen de                                  

givers 
Zondag 6 december 

 

 

Ladder competitie 

 

 

 

Zondag 13 december 

 

 

We gaan paintballen, doe allemaal een wit t-shirt aan 

 

 

 

Zondag 20 december 

 

 

‘ T is chiro dag, frut eten, cola zuipen en heel den dag in de zetel 

hangen.

  



Wat doen de  

                                 jins
Zondag 6 december 

Vli Vla Vlaggen. In de negentiende eeuw slopen de Nederlanders België binnen 

om op hun vlaggen te schrijven. Deze week zijn wij allemaal Nederlanders en 

gaan dit bij elkaar doen. 

 

Zondag 13 december 

Heeft hij bruin haar? JA 

Is hij gespierd? JA 

 

Zondag 20 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons de Kerstman 

ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn rendier het dek op en neer. 

 

 


