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Nieuwsbrief
Van het bestuur
De tweede nieuwsbrief van de Dr. Ariëns 
Ingrid groep ligt weer voor jullie klaar.
Ik  hoop  dat  iedereen  de  weg  heeft 
kunnen  vinden  naar  onze  website, 
www.ariens-ingrid.nl,  waar  jullie  de 
verhalen  van  al  onze  belevenissen 
binnen  onze  groep  uitgebreid  kunnen 
lezen.  
De dakbedekking van de blokhut is zo 
goed als  vervangen en het  terrein om 
de blokhut is  weer  flink onder handen 
genomen.
De  potgrondactie  van  afgelopen  15 
maart  heeft,  ondanks  de  goede  inzet 
van alle leden en leiding die de hele wijk 
zijn  rond  geweest,  niet  helemaal 
opgeleverd wat we er van verwachtten. 
Mocht iemand toch nog potgrond willen 
kopen:  neem even contact  op met de 
leiding  van  je  speltak  of  met 
ondergetekende.  
Komend voorjaar staat weer bol van de 
activiteiten  voor  onze  leden.  Diverse 
weekendkampen  voor  de  verschillende 
speltakken,  waaronder het gezamelijke 
vader-kind  weekend  (welke  vader  zou 
dat  niet  willen  meemaken?!)  en 
natuurlijk het zomerkamp als afsluiting 
van  het  seizoen.                 
Zo  beleeft  iedereen  scouting  op  z’n 
eigen  manier  en  met  veel  plezier.
Tot de volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groeten,
André Morskieft 
Groepsvoorzitter

Agenda
6 Apr Fietstocht
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

Bevers
Op 9 en 10 februari was het weer zover: 
Beverweekend!  Dit  jaar  stond  het 
weekend  in  het  teken  van  indianen. 
Tijdens  de  opkomsten  was  er  al 
geknutseld  en  zo  had  iedereen  een 
masker van papier maché gemaakt en 
een indianentooi van papier.

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

Kabouters
Op  een  mooie  woensdagavond  in 
februari vertelde de leiding ons dat we 
binnenkort  een  tocht  zouden  hebben 
door  het  bos.  Om  te  zorgen  dat  we 
konden  zien  waar  we  zouden  lopen 
gingen we fakkels maken! We begonnen 
met  met  een  stuk  hout  waar  we  een 
lang  touw  omheen  moesten  wikkelen. 
Om een goede fakkel te krijgen moest 
dit  heel  netjes  gebeuren.  Natuurlijk 
konden wij, Kabouters, dat heel goed.

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

Welpen
In het weekend van 5 en 6 maart was 
het weer zover. De Welpen hielden hun 
jaarlijkse weekendkamp op de blokhut. 
Zaterdag om 10:00 uur moesten we op 
de blokhut zijn met onze fiets. Waar die 
fiets  voor  nodig  was,  wisten  we  nog 
niet,  maar  hij  stond  op  de  brief  en 
moest dus mee.

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

Rowans
Ook  dit  jaar  hebben  we  weer  een 
excursie  geregeld.  We  zijn  afgelopen 
vrijdag  14  maart  jl.  naar  de  sluis  bij 
Delden geweest. De sluiswachter was zo 
goed  ons  het  een  en  ander  uit  te 
leggen.  Tegen  7  uur  stroomden  de  |
Rowans  langzaam  binnen.  Waarna  we 
met  de  auto  richting  Delden  gingen. 
Toen  we  aankwamen,  stond  de 
sluiswachter  al  klaar.  Eerst  begon  hij 
over  de  geschiedenis  van  de  sluis  en 
waarvoor je een sluis gebruikt. Toen hij 
daarmee klaar was kwam er een schip 
vanuit  Hengelo  aan  varen  die  richting 
Eefde wou.

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

Contact
- Blokhut 

´t Geurntje
074-2915148 

- Groepsvoorzitter
André Morskieft
074-2428190 

- Redactie
Rudie Bos
06-40932627
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