Krantje mei 2022
Scouts Carpe Diem Arendonk

Wat staat er op de

kalender
1 mei | Geen scouts

V

andaag is het geen scouts. Je kan vandaag dus lekker met je vrienden of
familie op stap. We zien jullie 8 mei terug in de Biesputten. Tot dan!

7 mei | Givers-carwash

O

p 7 mei organiseren onze givers hun carwash om een centje bij te
verdienen voor hun kamp! Dit gaat door van 10u tot 16u aan de
scoutslokalen zelf. Laat je graag je auto poetsen voor €8 of je fiets
voor €3? Schrijf je dan zeker in voor één van de shiften via de volgende link:
https://forms.gle/NfXhDZdFRG8MxubJ8 (voor auto’s)
of
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNktldbdc31FneIOFUyiZyAkQ8Ia
19f6u_SqyG5fJN2c0t7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR35u8yZ
w9yNUVaovxYGUUGRHY3lg_vA8wrzV0BMqNT4bH3MlLpMcsBodwU (voor
fietsers).

Hapjes en drankjes worden geserveerd!

27 Mei | Examenwerkingen

V

anaf vandaag zijn het examenwerkingen op vrijdag. De leiding zit in de
examens en kunnen hun zondag goed gebruiken om hun cursus uit hun
hoofd te leren. We voorzien natuurlijk wel elke week een alternatief.
Vanaf vandaag is het dus scouts op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00. Veel
plezier op de scoutsvrijdagen!!!

3 juni | Zwemmen in Center Parcs De
Kempervennen

O

ns jaarlijkse uitstapje naar een super cool zwembad staat weer voor
de deur!!! Dit jaar gaat dit door op 3 juni van 18:45 tot 21:00 en dalen
we af naar Nederland! Meer specifiek naar Aqua Mundo Center Parcs
De Kempervennen.
Je kan inschrijven tot 20 mei. Hieronder vind je de inschrijflink:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDX3zkqB.../viewform...
Tot dan!

Wat doen de

kapoenen
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
1, 2, 3, 4
Hup naar achter, hup naar voor
1, 2, 3, 4
Even rust en dan weer door
1, 2, 3, 4
Links en rechts en spreid en sluit
1, 2, 3, 4
Adem in en adem uit
Start jullie zondag maar met het oefenen van de ochtendgymnastiek en smeer
jullie benen goed in want het is vandaag SPORTDAG! Doe jullie beste sporttenue
aan en laat maar eens zien aan de leiding wat de kapoenen allemaal in hun
mars hebben!

Zondag 15 mei
OH NEE! De ontvoerders van Aap zitten haar weer op
de hielen. Aap heeft jullie hulp nodig om te kunnen
ontsnappen aan deze criminelen. Zet jullie grootste
speurneus op want die zullen jullie vandaag zeker
nodig hebben!

Zondag 22 mei
Meisjes:
’t Is niet waar zei de Sooi.
’t Is niet waar zei de Sooi.
De meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de Sooi.
Jongens:
’t Is niet waar zei de Sooi.
’t Is niet waar zei de Sooi.
De jongens zijn veel beter dan de meisjes zei de Sooi.

Vandaag is het jongens-meisjes dag! De jongens gaan lekker ravotten en
voetballen terwijl de meisjes genieten van een heerlijke, relaxte spa-dag.

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

welpen
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
Onder het motto ‘hoe vettiger, hoe prettiger’ doen we vandaag vettige dag!
Doe dus maar niet je beste kleren aan vandaag en maak je klaar om je nog
eens helemaal uit te leven!

Zondag 15 mei
Vandaag is het leidingswissel en zullen jullie ons dus moeten missen!

Zondag 22 mei

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

woudlopers
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
Pief poef paf! Vandaag mogen jullie eens een ander T-shirt aandoen dan dat
van de scouts, kan je al raden welk?
WIT!

Zondag 15 mei
Vandaag een hele speciale dag!
Jammer genoeg moeten we jullie het jammere nieuws vertellen dat we
vandaag een keertje naar een andere groep gaan. Dat betekent dus dat jullie
ook een nieuwe leiding zullen krijgen! Zo leuk als ons kan natuurlijk niet, maar
we zullen zien
SPANNNED!!!!

Zondag 22 mei
JOEPIE!!! Vandaag komt onze medeleidster Jasmine
terug van haar 3 maanden lange stage in Afrika.
Wat kijken wij er naar uit! Omdat te vieren gaan
we een vettige namiddag houden met allerlei
lekkers en vettigs van in Afrika...

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

sioux
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
Vanaf vrijdag tot en met zondag 8 mei zijn jullie met jullie superleuke leiding
op weekend weekend!

Zondag 15 mei
We hopen allemaal dat het natuurlijk altijd goed weer is als we naar de scouts
gaan. Maar vandaag hopen we dit extra hard we gaan namelijk waterspelletjes
spelen. Kaat heeft al vast de emmers watergevuld met haar gouden traantjes!

Zondag 22 mei
Amai ppppff wa ne race was me da... joren en ik zijn duidelijk de winaars van
deze race! We zijn benieuwd wie van de sioux sneller is dan ons ik gok niemand
maar we gaan het testen! Jullie mogen allemaal iets met wieltjes meepakken
(step, skateboard, waveboard etc...)

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

orion
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
Vorige keer was er te weinig tijd om
de mol te ontmaskeren maar hopelijk
vinden jullie vandaag de mol toch!

Zondag 15 mei
Wie o wie is vandaag jullie leiding?
Vandaag is het leidingswissel en kom te weten wie jullie super leuke leiding
komt vervangen.

Zondag 22 mei
zevenkamp - Zelfstandignaamwoord
1. (sport) atletiekwedstrijd waarbij zeven verschillende atletiekonderdelen
worden afgewerkt

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

givers
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is (en wij zijn op weekend geweest!!)

Zondag 8 mei
2 geldactiviteiten in één weekend: we gaan het ding verkopen dat vaak
gehamsterd werd in coronatijden x

Zondag 15 mei
Heel hard wenen vandaag, want jullie allerliefste leiding wordt vervangen

Zondag 22 mei
Smeer je benen al maar in en warm die armen maar op want vandaag doen
we weer gemengd, namelijk een beachvolleybal tornooi!! Kom op he mannen,
moeten we winnen!

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

jins
Zondag 1 mei
Het is vandaag Dag van de Arbeid, een nationale feestdag. Dit wil zeggen dat
het vandaag geen scouts is.

Zondag 8 mei
Kief: Zani en Deti???
Ax: Nee...
Kief: Zina en Dite??
Ax: Nee!
Kief: Dina en Zite?
Ax: NEE!
Kief: Aaaah! Zita en Dine....
Ax: Fieuw eindelijk, dat zou je nu toch al wel moeten weten...
Kief: Hmm, ja eigenlijk wel, maar goed! Dine en Zita, jullie weten wat jullie te
doen staat, verzin voor je mede jins de coolste werking die je maar kan
bedenken!!

Zondag 15 mei
Bodybuilder Axelle en Zeemeermin Kiefer zullen jullie vandaag voor een ruige
maar ook zeer zwoele dag voorzien. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in
als wij!!!!

PS: Vandaag komt er misschien wel een andere zeemeermin/bodybuilder op
bezoek.

Zondag 22 mei
Wi-Wa-Weekend, als je deze rebus oplost dan kan je misschien al wel weten
waar we naartoe gaan!

Meer info volgt nog!!

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

Wat doen de

pixies
Weekend 6-7-8 mei
WIEKENT! We gaan naar Puyenbroeck, verzamelen doen we op de scouts!
Het uur bespreken we nog via Whatsapp (zodat de kotstudentjes op tijd er
geraken).
Zondag komen we terug!

Zondag 15 mei
Hmmm lekker frietjes!!! Hopelijk bakt jullie nieuwe leiding er ook veel van, want
het is leidingswissel

Zondag 22 mei

Onze liefde is een waterval, hey hey, ho ho!

Vrijdag 27 mei
Vandaag zijn het examenwerkingen en we beginnen met pleinspelen!

