Krantje december
Scouts Carpe Diem Arendonk

Wat staat er op de

kalender
December, voor velen onder jullie een hoop examenstress. Gelukkig biedt de leiding van de oudste takken op
vrijdag- of zaterdagavond deugddoende ontspanning aan.
Kijk daarom per tak goed na wanneer de examenwerkingen doorgaan!

Zondag 2 december | Sinterklaas

S

interklaas is al sinds 17 november in het land en zo
heeft deze goedaardige man ook een gaatje
gevonden om de ‘brave’ kinderen van Scouts Carpe
Diem te bezoeken. Benieuwd wat de Sint over jou in zijn
grote boek heeft geschreven?

Wat staat er op de

kalender
Vrijdag 7 december | jeneverwandeling

D

e Arendonkse jeugdbewegingen slaan op 7 december
de handen in elkaar voor het goede doel! We zamelen
centjes in voor Tel-oor, een organisatie in Arendonk
die twee keer per week met overschotten van voedsel een
gezond 3-gangenmenu maakt. Zij geven mensen ook advies
in hun zoektocht naar betaalbare basishuisvesting, op het
vlak van energiebesteding, werk zoeken,… Ze richten zich op
mensen met een financiële beperking en mensen die zich
sociaal geïsoleerd voelen. We organiseren hiervoor op 7
december een wandeling met 6 stops, op elke jeugdbeweging één. Eindigen doen we in ’t Onkrooid. Er zijn frisse
pintjes, frisdrank en uiteraard jenever te verkrijgen. We
vertrekken op de Meisjeschiro in drie groepen: om 20u00,
20u30 en 21u00. Hier betaal je €5 inschrijvingsgeld, -12
jarigen mogen gratis meewandelen. Je hoeft je niet op
voorhand in te schrijven. Vergeet je fluovest en leeftijdsbewijs niet!

Wat staat er op de

kalender
Zondag 23 & 30 december | geen scouts

E

en korte scoutsmaand deze keer, want december is
de maand van Kerst en Nieuw. Onder de leiding
kampen er veel met nakende examens en zo zal er
in de eerste maand van het nieuwe jaar tijdelijk andere
jeugdige leiding voor jullie neus staan. Dit later op het
programma, eerst en vooral klinkt Scouts Carpe Diem op

een zalige Kerst en een sprankelend 2019!

Wat doen de

kapoenen
Zondag 2 december
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij,
wat brengt hij jou en mij?
Wie zoet is koek,
wie stout is krijgt roe...
Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint,
mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind.
Hopelijk zijn alle kapoentjes braaf geweest
want de lieve Sint komt op bezoek!

Wat doen de

kapoenen
Zondag 9 december
Tis nie waar zei de sooi
Tis nie waar zei de sooi
De meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de sooi
Tis nie waar zei de sooi
Tis nie waar zei de sooi
De jongens zijn veel beter dan de meisjes zei de sooi
Vandaag is het jongens-meisjesdag!

Zondag 16 december
Oh nee, boer Teun is al zijn diertjes kwijt.
Hij is vergeten de stal op slot te doen en
nu zijn ze allemaal gaan lopen. Boer Teun
kan wel wat sterke kapoenen gebruiken
om zijn diertjes terug te vinden. Helpen
jullie mee de diertjes van boer Teun te
zoeken?

Zaterdag 22 december
Omdat jullie leiding bijna examens heeft gaat dit
weekend de scouts door op zaterdag 22 december
van 19u tot 21u. Speciaal voor jullie organiseren wij
een kerstfeestje! Jullie mogen allemaal een cadeautje
meenemen van ongeveer €3 dat zowel kan voor een
jongen als voor een meisje. Zet allemaal je mooiste
kerstmuts al maar op, wij hebben er alvast zin in!

Wat doen de

welpen
Zondag 2 december
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels, al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!"
Oh, lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij.
En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij!

Zondag 9 december

Wat doen de

welpen
Zondag 16 december

Zaterdag 22 december
Vandaag is het een speciale werking. Het
is tijd voor een kerstfeestje! De scouts zal
dan doorgaan van 19u tot 21u en je mag
allemaal een cadeautje van ongeveer €5
meebrengen.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 2 december
Sinterklaas Kapoentje,
gooi wat in m’n schoentje,
gooi wat in m’n laarsje.
Dank u, Sinterklaasje.
Vandaag zullen we te weten komen wie er het
hele jaar braaf is geweest en wie toch af en toe
een beetje beter zal moeten luisteren.

Zondag 9 december

Wat doen de

woudlopers
Zondag 16 december
Waar heb je vrienden
Waar hoor je erbij
Bij de politie
Mensen juichen je toe
Iedereen is een held
Bij de politie

Vrijdag 21 december
Vandaag zal de scouts op vrijdag doorgaan van
19 tot 21 uur.
We doen een kerstfeestje!!! Iedereen moet een
cadeau meebrengen van ongeveer €5 dat voor
iedereen leuk is om te krijgen.

Wat doen de

jogi’s
Zondag 2 december
Laatste zondagwerking van ‘t jaar? Dat moet
een nice spel zijn! Allemaal komen is dus de
boodschap!

Vrijdag 7 december (19-21u)

Vrijdag 14 december (19-21u)
We spelen een spel vanavond! Breng je
favoriete gezelschapspelletje maar mee
naar de scouts!

Vrijdag 21 december (19-21u)
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!!! Breng
allemaal een cadeautje mee van 5 euries dat voor
iedereen kan!

Wat doen de

givers
Zondag 2 december
Wjooow ewa dreirie ikke gisteren in de fitness maat
F*KKING DIKKE fittie gehad ewa matti. Broer ik was
in de superfit gij weet mijn biceps aant trainen, komt
daar Marrokaantje aan neef en die zegt: ‘ewa kiffesh
gij pakt ma 15kg ofwa!!!! Mietje’ dus ewa ik werd kk
kwaad en ik geef die gasje echt ne kopper op zijn
frater gij weet en die gaat gewoon K.O. wehooow ikke
nog nooit zo hard gelache broer ik stond echt fk strak
van die shake kech. Vandaag is het sportdag, doe je
marginaalste (lees: sportiefste) kleren aan dreiries
ewa gij weet!

Vrijdag 7 december (19-21u)
"Humans. They are not the cowering wretches we were promised. They stand.
They are unruly, and therefore cannot be ruled. To challenge them is to
court...Death."―The Other telling Thanos of Loki's failure

Wat doen de

givers
Vrijdag 14 december (19-21u)

Hoe lang kunnen jullie je adem in houden?
Be prepared...

Vrijdag 21 december (19-21u)
Hiep hiep hoera, Kyano Boenders is
vandaag jarig! Neem allemaal een
cadeautje voor hem mee ter waarde van
€5.

Wat doen de

jins
Zondag 2 december
Zoals jullie kunnen zien is dit de laatste
zondagwerking van 2018. Niet getreurd, we blijven
wekelijks daten, maar dan op vrijdag. Voor vandaag
nemen jullie allemaal een slechte knuffel mee. We
spelen een spel dat jullie leiding zelf nog gespeeld
heeft als kleuters, toen ook bij de jins toevallig ...

Vrijdag 7 december
Eerst en vooral succes met jullie, ongetwijfeld
spannende, examens. Ontspanning zal dan ook meer
dan welkom zijn. We nemen vandaag een plonsje in
het zwembad of brengen een bezoekje aan de
schaatsbaan. Communicatie gaat via Facebook.

Vrijdag 14 december
Geen gekke dingen vandaag, de examens brengen al
genoeg stress met zich mee. Of toch? Hangt volledig
af van de film die we kijken. Geen schrik, Niels houdt
ook niet zo van horror :$

Vrijdag 21 december
Hoho, vergeet geen pakske voor uwe compagnon!
We hebben vorige week kaartjes getrokken, dus je
weet wie je vandaag gelukkig gaat maken.
Ook voor de mama’s, papa’s, broertjes, zusjes,
oma’s, opa’s, nonkels, tantes, een deugddoende
Kerst en geweldig nieuwjaar van de jinleiding!

Wat doen de

pixies
Zondag 2 december

Zaterdag 8 december
Alle angsthazen, broekschijters, neussnutters en
knieën knikkers (ja Jesper, ik heb het tegen jou)
mogen thuisblijven vanavond. Hou je hart maar
vast en haal al je moed bij elkaar want deze
avond zullen er zeker en vast tranen vloeien.
Vanavond zullen we zien wie de naam Pixie,
ECHT verdient.

Wat doen de

pixies
Zaterdag 15 december
Niks leuker dan gieren met gezelschapspelletjesss!
Als je ze hebt, neem dan gezelschapspelletjes mee,
liefst voor veel personen. VOORBEELDJES:

Zaterdag 22 december
“MEEEEERYYYYY CHRIIIIISTMAS AND A HAPPY HAPPY
NEEEEWWW YEEAAR, MEEEEEERYYYYYY CHRISTMAS
AND A HAPPY HAPPY NEW YEAAAR”
Gevulde kalkoen? Zure stokken? Kerstkoekjes met
glazuur? Ho ho ho maar, sowieso niks in vergelijking
met wat we vanavond voorgeschoteld krijgen! De
bofkonten die vandaag aan de buurt zijn krijgen
bonuspunten voor sfeer en gezelligheid, aangezien we
na het eten lekker samenkruipen om kerstliedjes te
zingen en pakjes open te maken !

