Wat staat er op de

10 maart | geen scouts
De zomer is reeds in aantocht, alleszins dat lijkt wel zo
met dit zonnige weertje. Om die zomer weer helemaal
op en top te maken, laat de leiding hun creatieve brein
nog eens vloeien op planningsweekend.

29 maart | paaseitjes inpakken
Zondag 7 april vindt onze jaarlijkse paaseierenverkoop
weer plaats. Om deze vlot te laten verlopen, moeten alle
paaseitjes in zakjes gedaan worden. Alle helpende
handen van zowel onze leden als hun ouders zijn meer
dan welkom! Afspraak om 19u30 in de refter van onze
splinternieuwe lokalen.

Wat staat er op de

30 & 31 maart | spaghettidag
Zaterdag 30 (16u30 tot 21u00) en zondag 31 maart (11u30 tot
13u30) zijn jullie welkom op de Scouts om opnieuw van onze
overheerlijke spaghetti te komen genieten! Croques, dessertjes
als ook je favoriete leiding zullen aanwezig zijn! Je kan je
inschrijven via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenriWHfBNDI2aGF
YMsiJ8avdGuYVug8ndv7Cef4D3Ig8MtzA/viewform?fbclid=IwAR2
P0lvQ4lvZYKmli1QSwaenNuUt69fnizc4Pj_qvUurazISLUlUJR1tV4w

maart | pennenverkoop pixies
In hun queeste naar centjes om hun buitenlands kamp naar
Frankrijk te financieren, verkopen de pixies deze maand unieke
pennen van Scouts Carpe Diem. Wil jij graag zo’n pen? Spreek
dan zeker een pixie aan of koop je pen zondag 3 maart na de
scouts of op de spaghettidag! Ze zijn je alvast eeuwig dankbaar!

Wat doen de

Zondag 3 maart
Van 1 tot 3 maart gaan de kapoenen op een
BEESTIG leuk weekend. Vergeet je kapoen
zeker niet in te schrijven door een mail naar
diederavers@gmail.com te sturen.

Zondag 17 maart
Als een echte scout moet je tegen een
stootje kunnen, laten we vandaag eens
kijken welke kapoen het ruwste van al is!

Zondag 24 maart
Kan jij de andere kapoenen overmeesteren of
eindig jij als een arme slaaf van de andere
meesters? Sluwe kapoenen zullen vandaag hun
troeven kunnen uitspelen!

Zondag 31 maart
Van maïs kunnen wij popcorn maken en van popcorn
kunnen we dan weer een superleuk ’kapoenen-makenpopcorn-deluxe-spel’ maken. Dit wil je niet missen!

Wat doen de

Zondag 3 maart
Speciale dag vandaag! We gaan een sport
uitoefenen die oorspronkelijk uit de Verenigde
Staten komt. Sinds de jaren 80 is de sport vrij
populair. Een buis, wat wc-papier en heel veel
verf zullen vandaag je vriend moeten zijn!

Zondag 17 maart
Mama en papa, hoe vaak hebben jullie al gehoord dat
jullie kind(eren) het geweldig vonden op de scouts? Geloof
je ze dan meteen of luister je eerst naar de verhalen?
Vandaag is de dag dat zelfs de ouders welkom zijn bij de
welpen! Dus de boodschap = zeker weten komen.

Zondag 24 maart
Sporten is een fysieke krachtmeting, spel of denkspel.
Vandaag zullen we ontdekken wie de grootste fysieke
capaciteiten ter beschikking heeft. Niet enkel de
fysieke capaciteiten maar ook je hersenen zullen van
pas komen vandaag. Om kort samen te vatten gaan
we heel wat sporten uitoefenen vandaag.

Zondag 31 maart
Melk is goed voor elk. Daarom moeten we de
dieren die melk produceren toch wat meer
behandelen. Vandaag komen jullie heel veel te
weten over de koeien. We zullen er een spel over
spelen en jullie wat kennis bijbrengen.

Wat doen de

Zondag 3 maart
Vandaag gaan we iets doen wat een
echte scout zeker moet kunnen!
TIP: Het begint met een ‘s’ en
eindigt op ‘jorren’.

Zondag 17 maart
Hout, wol, graan, steen en teamspirit zullen
vandaag heel belangrijk zijn. Zeker komen dus, als
je benieuwd ben wat we gaan doen!

Zondag 24 maart

Zondag 31 maart
Niet in die luie zetel blijven hangen, komen is de
boodschap. Alleen dan kom je te weten van voor
fantastisch spel we weer gaan spelen.

Wat doen de

Zondag 3 maart
Reclame is een vorm van communicatie met het doel
potentiële klanten over te halen tot aanschaf van
producten en diensten. Veel reclame is dan ook
bedoeld om consumptie te bevorderen door het
creëren en versterken van een merkimago en
getrouwheid aan een merk. Het is ook het promoten
van een product, dienst, bedrijf of idee door middel
van een veelal gesponsorde boodschap.

Zondag 17 maart
‘1000 zonnen’ is niet meer. VRT heeft besloten om de
stekker uit het vakantieprogramma te trekken. Eén
bekende rubriek zal zijn eigen leven gaan leiden.
Televisiekijkend Vlaanderen zal nog steeds vanuit zijn
luie zetel zich kunnen haasten om ‘De Stoel’ te gaan
vinden. En dat is exact wat jullie vandaag ook gaan doen!
Breng vandaag WEL je gsm mee!

Zondag 24 maart
https://www.youtube.com/watch?v=hLlz
MggCoZs&fbclid=IwAR0MmSbs4CwVH81TZyqBNX3O44nSa_efTSkVRy
wummV_yEDKHdE8L9JfiA&app=desktop

Zondag 31 maar

Wat doen de

Zondag 3 maart
Filmke checke ofniiiii a matti!!!
Bij goed weer anticiperen we hierop.

Zondag 17 maart
Jannemieke komt bij de dokter. “U wilt zeker weer
afvallen?” vraagt de dokter. “Nee, dat is het niet,” zegt
Jannemieke, “ik wil mijn borsten laten vergroten.
Maar ik wil geen siliconen, want daar hoor ik de
laatste tijd zulke enge berichten over…”, “Dan blijft er
nog maar een methode over,” zegt de dokter, “en dat
is, dat je iedere dag met een WC-papiertje tussen je
borsten moet wrijven.” “Wat?” zegt Jannemieke, “dat
bestaat niet!” “Tuurlijk wel,” zegt de dokter, “dat is
met je kont toch ook gelukt?”
Ge zou voor minder wc-papier kunnen gebruiken
HAHA! Jullie kunnen wel raden wat de activiteit van
vandaag is. Het zou leuk zijn als jullie talrijk aanwezig
zijn, vandaag doen we namelijk een geldactiviteit
waar jullie op kamp van zullen kunnen genieten x x x

Wat doen de

Zondag 24 maart
Good afternoon ladies and gentlemen, today we do a
straight-ahead-trip! So see that you have your walking
boots on and please take also your walking legs with.
Unfortunately peanutbutter, we going not see any
dangerous animals in the great waters of Arendonk, but
we going play a little bit games underway to make it a bitje
more plezant. I hope we have not the wind from the front...
Have very fun today!

Zondag 31 maart
Kalmarsach, npiso en bmo zijn 3 belangrijke
spelers van het spel dat we vandaag spelen.
Kunnen jullie ontcijferen waar we het over
hebben?

Wat doen de

Zondag 3 maart
Gedurende dit weekend mogen jullie
proeven van het wekelijkse Le(u)ven van
jullie leiders! Meer info verkrijgen jullie
nog!

Zondag 17 maart
Weeral tijd om centjes te verdienen voor ons
buitenlands tripje, we gaan op de hondenshow in
Hoogstraten helpen, check Facebook voor verdere
afspreking!

Zondag 24 maart
Tarzan is de verweesde zoon van aristocratische
Engelse ouders, John en Alice Clayton, ofwel Lord en
Lady Greystoke, die eind 19de eeuw stranden aan de
westkust van Afrika na een muiterij aan boord van het
schip dat hen naar Afrika brengt. Ze proberen te
overleven in het oerwoud aan de kust. Wanneer zijn
ouders overlijden wordt de mensenbaby door de apin
Kala, die net haar eigen jong verloren heeft,
geadopteerd en opgevoed.

Zondag 31 maart
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Wat doen de

Zondag 3 maart
Leven is lijden.

Zondag 17 maart

Zondag 24 maart
1 <> alleen -e

Zondag 31 maart
Vandaag nog eens
lekker smikkelen.

