Krantje september
Scouts Carpe Diem Arendonk

N

a alweer een buitengewoon scoutsjaar, nemen we
helaas afscheid van een aantal gedenkwaardige
figuren. Zij staken hart en ziel in Scouts Carpe
Diem Arendonk, sommigen wel zes jaar lang. Ward, TJ,
Weut, Jorn, Jens, Leffe, Roosje, Chloë, Hanne-Lore en
Maxim, een welgemeende dankjewel voor jullie
aanwezigheid de afgelopen jaren.

W

ees niet getreurd, zondag 2 september lachen
we een nieuw, veelbelovend scoutsjaar toe.
Eindelijk kunnen we ons nestelen in onze nieuwe
fraaie lokalen, waar deze onstuimige leiders & leidsters
reeds staan te huppelen om jullie te voorzien van talrijke
verrukkelijke activiteiten.

Wat staat er op de

kalender
Zondag 2 september | overgangsdag

I

s 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

V

rolijke vrolijke vrienden, vrolijke vrolijke
vrienden dat zijn wij… scandeert het elk
jaar aan het kampvuur. Wat als we die
vriendenkring nu eens vergroten? Wat als jullie
nu eens al jullie vrienden en vriendinnetjes
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!

Wat staat er op de

kalender
Zondag 30 september | officiële opening

W

ij nodigen u graag uit voor de officiële opening
van onze gloednieuwe lokalen. Deze bijzondere
gebeurtenis vindt plaats op zondag 30 september
om 13u30. De ultieme kans om onze kersverse lokalen te
exploreren en te genieten van een hapje en drankje,
aangeboden door de stam.

Ook al te noteren in je agenda:

Zaterdag 6 oktober | combidag

Wat doen de

kapoenen
Zondag 2 september
Eindelijk weer scouts joepieeee! Dit wordt voor de
meesten onder jullie een hele spannende dag. Wie zal er
allemaal bij jou in de groep zitten? Wie gaat heel het
jaar jouw fantastische leiding zijn? Vandaag komen jullie
het allemaal te weten op een extra lange scoutsdag. Om
10u begint de pret al, dus wees zeker op tijd.

Zondag 9 september
Er was eens een lief klein meisje dat door
iedereen erg geliefd was. Op een dag kreeg ze
van haar oma een rood fluweel mutsje. Omdat
ze het mutsje elke dag droeg werd ze roodkapje
genoemd. Op een dag vroeg roodkapjes moeder
of roodkapje bij haar zieke grootmoeder, diep
in het bos, een fles wijn en een stuk koek wilde
brengen. Haar moeder zei tegen roodkapje dat
ze niet van de weg af mocht gaan, omdat ze
dan misschien kon vallen…
Zal Roodkapje haar tocht naar grootmoeder
redden of misschien heeft ze wel hulp nodig van
alle dappere kapoenen van Scouts Carpe Diem
Arendonk! Wie weet?

Wat doen de

kapoenen
Zondag 16 september
Wij weten natuurlijk al dat jullie allemaal stoere
scoutsbinken of echte scoutsmeisjes zijn, maar
hebben jullie al eens laten zien aan jullie
vriendjes en vriendinnetjes hoe stoer jullie wel
niet zijn? Vandaag mag iedereen zijn beste
vriendjes en vriendinnetjes meenemen om hen
eens te laten zien wat het echt betekent om een
scout te zijn! Iedereen is dus welkom vandaag.

Zondag 23 september
Ben jij niet bang van een beetje
avontuur? Dan zullen we jou vandaag
zeker kunnen gebruiken op onze tocht!
Kom ons helpen en wie weet vind jij wel
wat wij zoeken…

Zondag 30 september
Heb jij al eens een raket gezien in het echt? Ja? Wij
weten zeker dat jullie er alleszins nog nooit zelf één
hebben afgevuurd… tot vandaag dan! Leg je
astronautpakje maar klaar want wij vliegen vandaag
samen naar de maan!

Wat doen de

welpen
Zondag 2 september
Vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding
is! Eén ding kan ik jullie al verklappen: ze zijn
fantastisch, cool, hip, tof, geweldig en
enthousiast! We zullen jullie een heel jaar
verrassen met toffe en creatieve spelletjes. Het
is dus duidelijk dat jullie je niet zullen vervelen
dit jaar!

Zondag 9 september
Wij gaan op berenjacht! Wij gaan op berenjacht!
We komen aan een bos! We komen aan een bos!
We kunnen er niet over! We kunnen er niet over!
We kunnen er niet onder! We kunnen er niet onder!
We kunnen er niet langs! We kunnen er niet langs!
Dus blijven we erin spelen.

Zondag 16 september
Geld verdienen is één van mijn talenten, ik werk er
hard voor en dat kan je ook wel zien aan mijn
portemonnee. Meestal ga ik naar de beurs en daar zet
ik al mijn geld in. Ik wil wel eens weten wie van de
welpen het meeste geld op de beurs kan verdienen?

Wat doen de

welpen
Zondag 23 september
De politie is een overheidsdienst belast
met de handhaving van openbare orde en
veiligheid, het opsporen en onderzoeken
van strafbare feiten, directe hulpverlening
en het uitvoeren van aanhoudingen. Ze
komen vandaag aan ons leren hoe je een
echte politieagent kan worden. Dit kan
wel eens heel gevaarlijk worden met al die
boeven tegenwoordig.

Zondag 30 september
In het begin staan er twee legers, elk bestaand uit
40 stukken in verschillende rangen, tegenover elkaar.
De bedoeling is dat de vlag van de tegenstander
wordt veroverd of dat de tegenstander niet meer kan
bewegen. Stukken mogen hoogstens 5 keer heen en
weer bewegen, degene die ermee begonnen is moet
dan een andere zet spelen.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 2 september
Heeft onze leiding blauwe ogen? Heeft onze leiding
bruin haar? Heeft onze leiding een bril? Hoeveel
jongens en meisjes zitten er in onze leiding? Heeft
onze leiding een pet? Zijn jullie even benieuwd als ons?
Vandaag komen jullie je nieuwe leiding te weten!

Zondag 9 september

Zondag 16 september
Neem vandaag je beste vriendjes en
vriendinnetjes mee om ze ook eens van
het scoutsleven te laten proeven!

Wat doen de

woudlopers
Zondag 23 september
Een spel dat wordt gespeeld met een ovale bal
die kan worden geschopt, gedragen en van
hand tot hand kan worden doorgegeven. Punten
worden gescoord door de bal achter de doellijn
van de tegenstander te leggen (waardoor een
try wordt gescoord) of door de bal tussen de
twee palen en over de lat van het doel van de
tegenstander te schoppen.

Zondag 30 september
Hoe meer strepen, hoe beter.

Wat doen de

jonggivers
Zondag 2 september
Eindelijk is het weer zover, het nieuwe scoutsjaar
gaat van start! Vandaag zullen jullie aan de hand
van spelen je nieuwe leiding en elkaar wat beter
leren kennen! 10u op de scouts!

Zondag 9 september
Als je bitch wilt chillen is het geen probleem,
dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen want ik heb
drank en drugs. Als je bitch wilt chillen en ze
belt mijn nummer, dan ga ik wel komen want
ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik
voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we
willen wat verdienen.

Zondag 16 september

Wat doen de

jonggivers
Zondag 23 september
https://www.youtube.com/watch?v=ohETtWjrBNI
10u op de scouts met kookmateriaal!!

Zondag 30 september
Je begint met 2 dorpen op een variabel speelbord met
akkers, weiden, heuvels, bergen en bossen. Als je aan
de beurt bent, gooi je met 2 dobbelstenen om te
bepalen wie er grondstoffen krijgen. Dat is afhankelijk
van de positie van je dorpen. Daarna mag je handelen
met de bank of met je medespelers. Je krijgt namelijk
niet alle soorten grondstoffen binnen. En die heb je
wel nodig om nieuwe dorpen, straten en steden te
bouwen. Je kunt ook ontwikkelingskaarten kopen om
speciale acties te kunnen doen. Verder loopt er een
struikrover rond die sommige landschappen leegrooft.

Wat doen de

givers
Zondag 2 september
Vandaag komen jullie te weten met wie jullie een
bangelijk en mega graaf jaar (elke zondag) zullen
doorbrengen. 10u op de scouts!

Zondag 9 september

Zondag 16 september

Wat doen de

givers
Zondag 23 september
Leefweek, meer info volgt.
Woensdag 19 september (namiddag) tot
zondag 23 september (voormiddag).

Zondag 30 september
10u op de scouts vandaag!

Wat doen de

jins
Zondag 2 september
Nieuwe leiding leren kennen spannend. Start vandaag
om 10.00u!
Kennismakingspelletjes met de nieuwe leiding!!!

Zondag 9 september
Dikste week van het jaar komt er al aan, verdere info volgt!
Wij veel zin in XD XP XO :$

Start: zondag 9 september om 13:30u
Einde: zondag 16 om 13u00

Zondag 16 september
Einde leefweek, geen werking meer! Xxx

Wat doen de

jins
Zondag 23 september
Het blauwe huis staat naast het groene huis, terwijl
het groene huis over het rode huis staat. Het oranje
huis heeft een geel dak, waar ergens staat het witte
huis dan?

Zondag 30 september
Monarchie
Oligarchie
Democratie
Theocratie
Dictatuur

Wat doen de

pixies
Zondag 2 september
Hallo ik ben Raf
Ik zit in het eerste leerjaar
Ik ga vandaag naar de scouts
Ik ben bij kapoentjes
Ik ben 7 jaar
Ik doe geen pamper meer aan
Ik zit bij juf Hilde
En wie ben jij?

Zondag 9 september
https://www.youtube.com/watch?v=blpQOvREuKY
Zegt genoeg.

Zondag 16 september
We lezen als eerste het verhaal.
Er staat dat we de vloeistof moeten filteren.
Daarna zetten we de vlammetjes op.
We hebben een goede textuur verkregen.
Een mooie foto is altijd welkom!
We slaan hem op.
Misschien winnen we een trofee.

Wat doen de

pixies
Zondag 23 september

Zondag 30 september
Voor het eten geef ik een dikke 7!
Sfeer en gezelligheid was op en top! Een
dikke 11.

