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Nr. 5 Jan 2009

Nieuwsbrief
Van het bestuur
Zo; de eerste nieuwbrief van het nieuwe 
jaar ligt alweer onder jullie neus. Om te 
beginnen willen we natuurlijk (zover dat 
nog niet gebeurd is met de 3 koningen 
tocht)  iedereen  een  super  2009 
wensen!!

Dit  jaar staan er weer een aantal grote 
dingen te gebeuren binnen onze groep. 
Zo zal er in de lente begonnen worden 
met de bouw van onze nieuwe schuur. 
Verder zal het terrein rondom de blokhut 
verder aangepakt worden.

Van veel activiteiten en opkomsten van 
afgelopen  jaar  staan  foto's  online  op 
www.ariens-ingrid.nl.  Standaard  zijn 
deze  niet  allemaal  zichtbaar,  maar 
wanneer  je  inlogt  als  gebruiker  lid en 
met wachtwoord  kampvuur zullen alle 
foto's zichtbaar worden.

Kabouters
In  het  weekend van 8 en 9 november 
zijn  we  weer  op  kamp  geweest! 
Zaterdagochtend  moesten  we  om  10 
uur verzamelen op de blokhut. Nadat we 
geopend  hadden  mochten  we  onze 
slaapspullen  alvast  gaan  klaar  leggen 
omdat we daarna gingen zwemmen. De 
leiding  hield  ons  voor  de  gek  door  te 
zeggen  dat  we  in  het  kanaal  gingen 
zwemmen.  Dit  was  helemaal  niet  zo 
want  we  gingen  zwemmen  bij  het 
twentebad!  Daar  hebben  we  dan  ook 
bijna  de  hele  zaterdag  lekker  liggen 
dobberen.  Tussendoor  hebben  we  nog 
lekker een patatje gegeten.

Lees verder  en bekijk de fotos op:

www.ariens-ingrid.nl/kabouters

Welpen
Nadat  alle  vuurwerk  verknald  is,  de 
oliebollen opgegeten zijn en de vakantie 
weer  afgelopen  is,  was  het  afgelopen 
donderdag voor de welpen ook weer tijd 
om  de  normale  dingen  weer  op  te 
pakken.  Om het  begin  van  dit  nieuwe 
jaar te vieren, had de welpenleiding een 
nieuwjaarsdiner  geregeld  voor  alle 
welpen.
Alle  welpen  hadden  voor  de  opkomst 
een  brief  thuisgekregen  waarin  ze 
werden uitgenodigd om deel te nemen 
aan dit diner. Dus waren alle welpen er 
deze  donderdag  in  hun  meest  nette 
kleren. 

Lees verder op:

www.ariens-ingrid.nl/welpen

Agenda
7-8 Februari Winterhike
29 Maart Fietstocht
6-7 Juni Moeder-kind  weekend
4 Juli Start Zomerkampen

Vossenjacht
Een keer in de twee jaar wordt er een 
kerstactiviteit  voor  de  hele  groep 
georganiseerd. Net als voorgaande jaren 
hebben we ook dit jaar in het centrum 
van  Hengelo  weer  een  vossenjacht 
gehouden. 

We  kregen  allemaal  een  kaartje  mee, 
met daarop een afbeelding van de vos 
die we moesten zoeken. Als we de vos 
eenmaal  gevonden  hadden  kregen  we 
bij deze vos een nieuw kaartje mee met 
de afbeelding van de volgende vos.

Lees verder op:

www.ariens-ingrid.nl/kabouters

Rowans
Het  was  weer  zover,  het  jaarlijkse 
installatieweekend  lag  weer  voor  de 
deur.  Het  hele  festijn  begon  op  de 
vrijdagavond als  een normale opkomst 
met een lekker sterk bakje koffie aan't 
skap.

Toen  iedereen  binnen  was,  alles  klaar 
was en de koffie op was gingen we rond 
de  tafel  zitten  voor  een  ouderwets 
hollands potje poker. Natuurlijk werd er 
weer  heerlijk  gebluft  en  veel  lol 
gemaakt.  De super  nintendo werd ook 
nog even aan gezet, om er vervolgens 
Mario   mee  te  spelen.  Dit  onder  het 
genot  van  een  grote  zak  pepernoten 
gekregen van de verkennerleiding. 

Lees verder op:

www.ariens-ingrid.nl/rowans

Contact
- Blokhut 

´t Geurntje
074 – 291 51 48 

- Groepsvoorzitter
Patrick Venhuis
06 – 385 86 520

- Redactie 
Rudie Bos
06 – 409 32 627

Rene Bos

06 – 300 81 025

http://www.ariens-ingrid.nl/
http://www.ariens-ingrid.nl/bevers
http://www.ariens-ingrid.nl/kabouters
http://www.ariens-ingrid.nl/sherpas
http://www.ariens-ingrid.nl/kabouters

