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Nieuwsbrief
Van het bestuur
Zo, het is eindelijk zover!

De eerste nieuwsbrief van de Dr. Ariëns 
Ingrid groep is gemaakt.

Zoals  jullie  kunnen  zien  staat  er  van 
alles  en  nog  wat  op  en  wordt  hierbij 
doorverwezen  naar  onze  website 
http://www.ariens-ingrid.nl ,  waar  de 
verhalen van al onze belevenissen van 
onze groep uitgebreid kunt lezen. Deze 
nieuwsbrief  zal  elke  2  maanden 
verschijnen, om iedereen op de hoogte 
te houden van de laatste nieuwtjes, en 
met  een  actuele  agenda  met 
activiteiten.  Dit  betekend  dat  ons 
groepsblad  “t  Geurntje”  niet  meer  zal 
verschijnen. Langs deze weg willen wij 
dan  ook  alle  adverteerders,  die  het 
jarenlang hebben mogelijk gemaakt om 
het  groepsblad  te  maken,  hartelijk 
bedanken. 

We gaan met onze groep een druk jaar 
tegemoet. Zo zal dit voorjaar de keuken 
opnieuw  worden  ingericht  en  de 
dakbedekking van de blokhut vervangen 
worden,  die  het  vanaf  de  herbouw  in 
1987 z’n werk heeft gedaan. Tenslotte is 
er een bouwvergunning afgegeven voor 
een  nieuw  te  bouwen  houtopslag  / 
schuur, die deze zomer, voor het nieuwe 
seizoen in september, klaar moet zijn. U 
ziet het; genoeg te doen bij de Ariëns-
Ingrid!  Wilt  u  iets  gaan  betekenen 
binnen  onze  vereniging?  Dat  kan!  Wij 
zijn  op  dit  moment  op  zoek  naar 
mensen  die  binnen  ons 
stichtingsbestuur  plaats  willen  nemen, 
en  ons  willen  helpen  bij  het 
voortbestaan van onze groep. Graag wil 
ik u als ouders er op attenderen dat u 
via onze website informatie kunt krijgen 
en  contact  met  ons  kunt  opnemen 
mocht u vragen of suggesties hebben.

Namens  de  hele  groep  hoop  ik  dat  u 
veel  plezier  aan  onze  website  zult 
beleven.

Met vriendelijke groeten

André Morskieft 

Groepsvoorzitter

Kabouters
In de  eerste  week van  januari  kregen 
we allemaal een uitnodiging in huis voor 
een  nieuwjaarsreceptie  bij  de 
kabouters. Hierin stond ook dat we deze 
opkomst geen uniform aanhoeften en in 
onze  allermooiste  kleding  mochten 
komen!

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/kabouters

Agenda
16-17 Feb Winterhike 
15 Mrt Potgrondactie 
20 Apr Esreinmarkt 
19-20 Apr RSW (Regionale scouting 

wedstrijden)
24 mei FBK games 
31-1 mei Vaderkind weekend 
28 Jun Start zomerkamp 
16-17 Aug Openings weekend

Welpen
Jaja, ook dit jaar moesten we er weer 
aan geloven. Na een jaar lang goed ons 
best te hebben gedaan om vooral maar 
lief  te zijn, moesten we ons afgelopen 
weekend weer verantwoorden voor Sint 
Nicolaas. 

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/welpen

Sherpas
In het weekend van 12 tot 14 oktober 
gingen we (samen met de Rowans) naar 
de Wave. We moesten om 6 uur op de 
blokhut  zijn.  Toen  het  donker  was 
gingen  we  op  de  fiets  naar  Beckum. 
Onderweg kwamen we nog wat verloren 
scouts van de Marcellinus tegen, die de 
weg niet wisten en die zijn toen achter 
ons aan gefietst. 

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/sherpas

Pivos
Donderdag  25  oktober  was  het  zover, 
onze eerste jaarlijke Halloweenmaaltijd. 
Deze avond werd volledig verzorgd door 
Anne  en  Mathijs.  Speciaal  voor  deze 
speciale  gelegenheid  was  dan  ook 
iedere Pivo om acht uur in gepast kledij 
aanwezig  in  het  mooi  versierde 
stamhok, om vervolgens om 20.15 aan 
te schuiven. 

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/pivos

Contact
- Blokhut 

´t Geurntje
074-2915148 

- Groepsvoorzitter 
André Morskieft
074-2428190 

- Redactie 
Rudie Bos
06-40932627
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