WAT STAAT ER OP DE

KALENDER
ZATERDAG 12 NOVEMBER – FAKKELTOCHT
Wanneer dagen kouder, natter en korter worden, het sneller donker wordt en onze Frank of
ons Sabine'tje geen goed nieuws meer kunnen brengen, blijven we liever in onze zetel
hangen voor de tv. Maar hangen in de zetel is niets voor ons!
Daarom organiseert Scouts Carpe Diem Arendonk opnieuw 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 zullen 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! We zullen vertrekken om 19u. Zorg dan dat je er zeker bent!
De leiding kan niet wachten jullie allen daar te zien, tot dan!

Even lezen…
Wat is Trooper juist?
Via de site van Trooper kan je surfen naar de website van bijvoorbeeld bol.com (LET OP:
hiervoor dien je eerst naar de Trooper site te gaan en via daar door te klikken naar bv.
Bol.com of andere online webshops). Hier kan je dan je online bestelling plaatsen en je
gekozen vereniging krijgt hier een procentje op (hiervoor betaal je niet extra). Zo kan je onze
scouts doorheen het jaar ook nog extra steunen :)).

Extra brandveiligheid door de steun van coöperatieve Cera.

In 2017-2018 bouwden we ons duurzaam en toekomstgericht scoutslokaal.
Binnen het project werd ook ruim aandacht besteed aan brandveiligheid: branddeuren,
brandalarm, rookluik, evacuatiemogelijkheden enz. Recent werd de brandveiligheid van ons
lokaal nog verbeterd door een verbeterde brandbescherming van de metaalconstructie. Door
het aanbrengen van brandbestendig gyproc rond de metalen steunen en overspanningen
werd de brandbestendigheid van de metaalconstructie verhoogd. Dit levert extra
evacuatietijd op en meer veiligheid voor de hulpdiensten in geval van brand.
Deze werken werden uitgevoerd met de financiële steun van Cera. Met 400.000 enthousiaste
vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land.
Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het)
goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.
Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

Dankjewel, Cera!

WAT DOEN DE

KAPOENEN
ZONDAG 6 NOVEMBER
Welke kapoen maakt de mooiste, grootste, snelste en coolste boot?
Daar gaan we vandaag achter komen!
PS: als je thuis een petfles hebt liggen mag je die altijd mee nemen :)

ZONDAG 13 NOVEMBER
Geef acht, schijt in je broek met volle…!
Trek jullie legerkleren al maar aan want vandaag worden jullie echte legerjongens en
legermeisjes!

ZONDAG 20 NOVEMBER

ZONDAG 27 NOVEMBER
Tis ni waar zei de sooi, tis ni waar zei de sooi. De jongens zijn veel beter dan de
meisjes zei de sooi!
Tis ni waar zei de sooi, tis ni waar zei de sooi. De meisjes zijn veel beter dan de
jongens zei de sooi!

WAT DOEN DE

WELPEN
ZONDAG 6 NOVEMBER
Wie weet er nog wat dat bijzondere talent van Akela was? (Tip:
kijk naar de foto). Jaja vandaag gaan we bewijzen dat ook wij
Akela kunnen evenaren in deze stiel. Neem daarom vandaag
allemaal jullie Gamel en wat lekkers dat je kan klaarmaken mee,
want vandaag hebben wij kooktocht. We verwachten jullie dus
ook om 10u aan de scouts.

ZONDAG 13 NOVEMBER
Vandaag toveren we de sportzaal van het Sint-Jan om tot een echte jungle. We gaan
slingeren aan lianen, klimmen in de hoge baobab bomen en drijven op waterlelies in
het meer. Maar PAS OP, als je in het water valt of als Tabaqui je kan pakken dan kan
het wel eens gevaarlijk worden!

ZONDAG 20 NOVEMBER
Pal in het centrum van Arendonk staat er zoals jullie wel weten en héééle grote berg,
al vele welpjes hebben gepoogd om hem te trotsteren, de lamgodsberg, maar nog dit
is toch nu toe nog nooit gelukt. Vandaag gaan ons dit toch lukken, het wordt zeker
een zware tocht met zwoegen en zwiegen, maar we gaan de top bereiken. En wat
gaan we dan doen als we de top bereikt hebben? Knikkers naar beneden laten rollen
natuurlijk. Neem daarom allemaal jullie favoriete knikkers mee zodat wij een echte
achtbaan aan het zwembad kunnen maken!

ZONDAG 27 NOVEMBER
Marala: “Wat is dat toch leuk he naar de
scouts komen!”
Hathi: “Hmm mja mja, hmm…”
Marala: “Oei,..., Hathi? Scheelt er iets?”
Hathi: “Ja, ik kom wel heel graag naar
de scouts, maar soms mis ik mijn mama
en papa zo hard!”
Bagheera: “ Oh! Waarom nodigen we
alle ouders niet eens uit?”
Hathi & Marala (in volle borst): “ Goed
idee!”
Vandaag mogen jullie allemaal je mama
of papa mee naar de scouts nemen om
hen eens te tonen hoe een stoere
jongens en meisjes wij zijn en ze te
laten meegenieten van die leuke scouts spelletjes.

WAT DOEN DE

WOUDLOPERS
ZONDAG 6 NOVEMBER
Van Afrika tot in Amerika
Van op de Himalaya tot in de woestijn
Afrika tot in Amerika
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn

ZONDAG 13 NOVEMBER
Vandaag is het DE dag om te laten zien of jullie echte boefjes zijn of toch liever de
boefjes vangen en echte politiehelden zijn!

ZONDAG 20 NOVEMBER

ZONDAG 27 NOVEMBER

WAT DOEN DE

SIOUX
ZONDAG 6 NOVEMBER
Na een lange nacht door het moeras met geweerschoten die van links en rechts kwamen, bleven de
dappere siouxjes doorzetten. De ene verloor zijn been, de andere zijn arm, anderen werden doof
door de luide knallen en sommigen werden blind… zo kwamen er steeds meer moeilijkheden in het
spel en werd het vechten tegen de vijand steeds een moeilijkere opdracht. Maar de sioux werkten
samen en GEHOORZAAMDEN hun leiding, ze beseften dat ze enkel zo de strijd konden overleven!!

Dus liefste siouxjes gebruik jullie verstand als jullie terug levend thuis willen geraken…

ZONDAG 13 NOVEMBER

- A + en +

ZONDAG 20 NOVEMBER

Doorheen de eeuwen kwam Arendonk in de archieven voor als Arendoncq, Arendonc en
Arendonck. De toponiem Arendonk bevat de twee woorddelen Aren- en donk.
●

Aren-, afgeleid van a in de betekenis van stromend water.

●

Het woord donk slaat op hooggelegen land nabij laagten en water.…

De verschillende historische woonkernen zijn grotendeels aan elkaar gegroeid. Toch zijn naast
het centrum van Arendonk nog gehuchten te onderscheiden zoals de Voorheide (of de "Vraai"),
den Berendonk, den Heikant, de Huiskens en den Broekant.
…

ZONDAG 27 NOVEMBER
Sing along!!!!
1. Mooi de WERELD is mooi
Zo mooi zo mooi
Zo bi ba boe ba beestig mooi
…

2. Ik hef het glas op jouw gezondheeiiiidd
want jij staat niet alleeeeeeen
iedereen is van de WERELD en de WERELD is van ieeedeeereeeen
…

WAT DOEN DE

ORION
ZONDAG 6 NOVEMBER
Wie o wie van jullie kan zich het best verplaatsen in de groepering van den mens waar jullie bang van
zijn, namelijk MEISJES!!!!
PS kom verkleed makkers

ZONDAG 13 NOVEMBER
Vroeger was alles beter. Het is een veelvoorkomende zin die jullie vast en zeker hebben gehoord van
jullie ouders. Maar is dat effectief wel zo? Er is maar 1 manier om er achter te komen, namelijk met
een Mama-papa dag! Jullie ouders zijn welkom om een namiddag mee te komen spelen.

ZONDAG 20 NOVEMBER
Een regelmatig terugkerende gebeurtenis op een … is de zogenaamde ad fundum. Dit is het in één
teug leegdrinken van een glas. Bij een correcte ad fundum moet er vaak ook nog achtereenvolgens
worden geproost op de senior (voorzitter), de proseniores (oud-voorzitters) en de corona (alle
overige aanwezigen naast het presidium en de schachten) met de woorden prosit senior, prosit
prosenior(es), prosit corona, ad fundum.

ZONDAG 27 NOVEMBER

WAT DOEN DE

GIVERS
ZONDAG 6 NOVEMBER
TIS NIE WAAR ZEI DE SOOI, TIS NIE WAAR ZEI DE SOOI! DE JONGENS ZIJN VEEL BETER DAN DE
MEISJES ZEI DE SOOI
TIS NIE WAAR ZEI DE SOOI, TIS NIE WAAR ZEI DE SOOI! DE MEISJES ZIJN VEEL BETER WANT DE
JONGENS ZIJN DE ZOOI

ZONDAG 13 NOVEMBER

ZONDAG 20 NOVEMBER

ZONDAG 27 NOVEMBER

https://www.youtube.com/watch?v=y6zQZP2sHUs

WAT DOEN DE

JINS
ZONDAG 6 NOVEMBER

Vandaag hebben we een geldactiviteit, dus probeer zeker aanwezig te zijn

ZONDAG 13 NOVEMBER

vandaag mogen jullie allemaal jullie kookkunsten laten zien, om 10u aanwezig op de scouts.

ZONDAG 20 NOVEMBER

2 PIZZA KEBAB, 1 DURUM LOOK EN NOG NE CALZONE!!!

ZONDAG 27 NOVEMBER

https://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50

