Krantje november 2021
Scouts Carpe Diem
Arendonk

Wat staat er op de

kalender
November | Regen en koude

D

e herfst is in het land en dat betekent koude scoutszondagen. Vergeet
je zoon of dochter dus niet warm aan te kleden. Degelijke schoenen,
bergschoenen of regenlaarzen zorgen ervoor dat je zeker geen koude
of natte voeten hebt. Ook een dikke, warme jas is aan te raden voor deze
koude novembermaand.

13 november | Fakkeltocht

W

anneer de dagen kouder, natter en korter worden, het sneller donker
is en onze Frank of ons Sabine'tje geen goei nieuws meer kunnen
brengen, blijven we liever in onze zetel hangen voor den tv. Maar
hangen in de zetel is niets voor ons! Daarom organiseert Scouts Carpe Diem
Arendonk weeral een topeditie van de fakkeltocht! We gaan op pad met
fakkels samen met onze vriendjes en vriendinnetjes. Na afloop is er op de
scouts de mogelijkheid om je lekker op te warmen en zal er chocomelk,
jenever en versnaperingen aan democratische prijzen worden verkocht. Geen
reden dus om deze legendarisch fakkeltocht te missen!
Niet vergeten: Kleed je warm aan, doe een fluovest aan en wandel zeker niet
op je beste schoenen mee!
De leiding kan niet wachten jullie allen daar te zien, tot dan!

20 november | Pixelfuif

D

e pixies organiseren de Pixelfuif ten voordele van hun buitenlands
kamp. Dit evenement gaat door in Jeugdhuis ’t Onkrooid. Wie
zaterdagavond 20 november niets te doen heeft en graag een drankje
komt doen of een danske komt placeren, van harte welkom!

Wat doen de

kapoenen
Zondag 7 november

Wij zijn dit weekend op griezel sleepover geweest! Deze zondag is het geen
scouts voor ons.

Zondag 14 november

Kunnen jullie raden wat deze foto’s gemeen hebben? Kom vandaag verkleed
als jouw lievelingssprookje!

Zondag 21 november

Krokodil: “Pffff Kangoeroe ik ben zo moooeee vandaag”
Kangoeroe: “Seg Krokodil, je hebt net een uur geslapen!”
Krokodil: “Ja maar Kangoeroe, ik heb wel heel het weekend wakker gelegen
he?”
Kangoeroe: “Oei oei.. Hoe komt dat?”
Krokodil: “Ik moest heel de tijd denken dat ik een beetje verliefd ben op
Pinguïn...”
Kangoeroe: “OOOOH KROKODIL TOCH!!”
Doe vandaag een warme pyjama aan en vergeet geen slaapzak!

Zondag 28 november

Vandaag heeft de ontvoerder van Aap ons een nieuwe kans beloofd om Aap te
bevrijden! Jullie hebben al zo goed gewerkt, maar Aap moet nog een heel
eindje komen voor ze terug in België is... Ga maar goed op tijd slapen zodat
je zeker uitgerust bent, Aap rekent op ons!

Wat doen de

welpen
Zondag 7 november

Deze week is het geen scouts want we gaan op griezelweekend, mee te nemen;
je goed humeur en veel goesting!!!

Zondag 14 november

Doe allemaal een wit t-shirt aan en zie dat je klaar bent voor de battle van de
week!

Zondag 21 november

Soldaten, ik ga er geen woorden aan vuil maken! Zie dat je er staat in uniform.
Geeeeeeeeeef acht!!!!!!

Zondag 28 november

Haal het competitiebeest naar boven want dat zou nog eens goed van pas
kunnen komen in het verdienen van strepen.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 7 november

Wie is de beste de leiding of de leden???

Zondag 14 november

Weet jij te ontsnappen? Vandaag gaan we met de FIETS op pad!

Zondag 21 november

Gebruik vandaag jullie beste instinct! Je zal hem goed kunnen gebruiken om
de weg terug te kunnen vinden.

Zondag 28 november

Ps: Degene die verkleed komen worden misschien minder hard gestraft.

Wat doen de

sioux
Zondag 7 november

Zondag 14 november

My Bonnie lies over the ocean,
my Bonnie lies over the sea,
My Bonnie lies over the ocean,
O bring back my Bonnie to me.
Chorus:
Bring back, bring back, O bring back my Bonnie to me, to me:
Bring back, bring back, O bring back my Bonnie to me.
O blow ye winds over the ocean,
O blow ye winds over the sea.
O blow ye winds over the ocean,
And bring back my Bonnie to me

Zondag 21 november
l

Zondag 28 november

Van Afrika tot in Amerika
Van op de Himalaya tot in de woestijn
Van Afrika tot in Amerika
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn

Wat doen de

orion
Zondag 7 november

Dit weekend zijn wij op een super weekend geweest, deze zondag is het dus
tijd om hiervan goed uit te rusten. Het is daarom ook geen scouts vandaag.

Zondag 14 november

Kennen jullie het verschil tussen Coca-Cola en cola van den Aldi? We zullen
vandaag testen hoe goed jullie smaakpapillen zijn tijdens ons spel.

Zondag 21 november

Brent: Ej Joa, gij kunt zeker geene wheelie of wel soms?
Joa: Brent moete gij eens goed opletten, ik zen er zeker van dat da lukt. Easy
win!
Brent: oke laat zien dan!
Joa: komt goed jonge zonder problemen!
Kom vandaag zeker in een prachtige marginale outfit naar de scouts.

Zondag 28 november

Vandaag zijn jullie nog eens leiding. Wij zijn benieuwd welk spel jullie verzonnen
hebben. Zin in!

Wat doen de

givers
Zondag 7 november

Vandaag is het aan de sterke mannen zonder vrees.

Zondag 14 november

Komen eten!

Zondag 21 november

….. is een toepassing voor het delen van foto's en video's die gebruikt kan
worden op smartphones met iOS of Android. Ze werd ontwikkeld door ….. Inc.
en de oprichters daarvan waren Bobby Murphy en Evan Spiegel.
Het bijzondere van de toepassing is dat de ontvangen media slechts tijdelijk
zichtbaar zijn bij de ontvangers, dit gaat van één tot tien seconden. Daarna
verdwijnen de bestanden van de servers van …... Gebruikers kunnen het beeld
downloaden door een schermafbeelding te maken, maar de verzender
ontvangt hier wel een apart bericht van. ….. wordt veel gebruikt voor het
maken van selfie .

Zondag 28 november

Deze week mogen jullie zelf een werking uitwerken.

Wat doen de

jins
Zondag 7 november

Jullie zullen vandaag te weten komen hoe Axelle haar voortotem heeft
verdiend. Neem daarom je favo gezelschapspelletje mee!!!

Zondag 14 november

Degene die weet wie deze knappe jonge dame is krijgt bonuspunten.

Zondag 21 november

Kom vandaag verkleed als Arabische sjeik, maar laat je bommengordel thuis.

Zondag 28 november

Blauw met rood zijn vandaag onze favoriete kleuren en chillen onze favoriete
bezigheid.

Wat doen de

pixies
Zondag 7 november

Wie oh wie is de beste kok van de pixies?
Vandaag mogen jullie je liefste woorden en beste kookkunsten naar boven
halen....
WANT jullie mogen een maaltijd maken voor jullie oh zo leuke leiding, startend
van nul ingrediënten.
Laat het beste duo winnen.

Zondag 14 november

Jaja! Vandaag gaan we de pijlen volgen.

Zondag 21 november
De slaap inhalen van afgelopen nacht. Na pixelfuif verdienen jullie je rust dus geen
scouts vandaag.

Zondag 28 november
Schaamteloze Merel en creatieve Kato zorgen deze zondag voor de activiteit,
aangezien zij de leiding van dienst zijn.

