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Beste leden van Jong Arcen!
Hierbij ontvangt u een nieuwe
editie van de Nieuwsbrief van
Jong Arcen. De klok is weer een
uur vooruit gezet en dat betekent
dat de kampen er weer aan zitten
te komen. De junioren hebben
hun Klein Kamp zelfs al achter de
rug, voor de senioren staat het
Pinksterkamp als eerste op het
programma. Daarna gaan we
natuurlijk allemaal samen op
zomerkamp in Didam. Vergeet
niet om je z.s.m. op te geven voor
de kampen, dit kan ook op onze
website www.jongarcen.nl

Kaderuitstapje
Het uitstapje van dit jaar ,begon
met
de
geheimzinnige
mededeling per meel dat we iets
van(zichtbaar)
witte
kleding
moesten dragen. Na binnenkomst
bij Avontuur werden we meteen
na het tappen van het eerste
drankje uitvoerig en grondig
geschminkt door Esther en
Bianca.
Aangezien de hele zaal prachtig
verlicht werd door blacklights
werden we met neonschmink
besmeurd, zie de foto’s voor het
resultaat.

De
uitbreiding
van
het
materialenhok
verloopt
voorspoedig. De dakplaten zitten
er al op en nu kan er gestart
worden met het maken van de
rekken waarin het sjorhout moet
komen te liggen.

Na het tweede drankje werden er
twee teams geformeerd, om zo
de Droomshow te kunnen spelen.
Presentator Sander trapte de
show af met een rondje
“verboden woorden”. Wie deze
ronde gewonnen heeft weet ik
niet meer, aangezien er flink
gefoeteld werd. Na een ronde
“geen ja, geen nee”(winnaar
bekend bij organisatie) volgde het
zoeken van anagrammen, wat
best wel tegenviel. Daarna
mochten er 4 personen per team
zoveel mogelijk woorden maken
met letters op buik en rug.
Iedereen kreeg het hier behoorlijk
warm van, dus er werd regelmatig
wat gedronken.

Verder
heeft
de
provincie
Limburg ons een subsidie
toegekend voor het plaatsen van
zonnepanelen op de blokhut.
Door deze subsidie is het
plaatsen financieel haalbaar en
begin
juni
zullen
de
zonnepanelen
geïnstalleerd
worden.
Veel leesplezier toegewenst met
deze Nieuwsbrief en wees paraat
en goed spoor!
Namens het bestuur,
Robert Lagarde
Voorzitter Jong Arcen
Kalender
Zaterdag 23 Mei t/m
Maandag 25 Mei
Pinksterkamp
Zaterdag 6 Juni
Rollebol
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Dinsdag 7 Juli
Gezamenlijke seizoensafsluiting
Senioren
Zaterdag 18 Juli t/m
Zaterdag 25 Juli
Zomerkamp Didam

Tussendoor was er de uitreiking
van het insigne :”Lang genoeg bij
de club om bij de inboedel te
horen”. Dit betrof ongeveer de
helft van de aanwezigen. Het
hoogtepunt van de avond vond ik
toch wel het optreden van Mr
Chung, broek nat van het lachen.
Na een drankje mochten we Tom
Poezen gaan maken, ZONDER
HANDEN! Lekker zooien(is JA
wel
toevertrouwd).
Reserve
presentator
Mathijs
begon

Gelukkig werd er ook aan de
inwendige mens gedacht, na het
dansen stonden er broodjes knak
en voor wie nog dorst had een
drankje klaar. Bij de prijsuitreiking
van de Droomshow bleek dat
Team 2 het beste vals gespeeld
had en dus Weltmeister was
geworden. Het team heeft er een
geweldige
pannenset
aan
overgehouden.
Team 2 :Gefeliciteerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Team 1 was een geweldige
Zweiter Sieger en ging naar huis
met een jaar lang gratis bellen
(Ring Ring). Na nog een drankje
en een knabbeltje om het af te
leren werd er opgeruimd, en
keerden we moe en voldaan
huiswaarts om onze roes uit te
slapen.
Ik wil de SAC(speciale activiteiten
commissie)heel hartelijk danken
voor een B. lange ei Z
ondergoede avond. Het was
beregezellig!!

kampvuur. De volgende morgen,
na een goed ontbijt, zijn we,
ondanks het slechte weer,
begonnen met de klussen die nog
gedaan moesten worden. Zoals
picknicktafels
opbouwen,
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vreemde vragen te stellen, wie
het antwoord dacht te weten kon
dat kenbaar maken door een
piepje of een fluitje te laten horen.
Hierna mocht elk team zijn
dancekunsten laten zien op het
grote scherm. Op de muziek van
Just Dance probeerde elk team
een zo hoog mogelijke score te
halen.

een hok voor het hout maken en
de klinkers uit de hoop halen.

Nadat Ben en Robert de klinkers
naar het hok brachten vroeg Ed
“komen jullie ze ook leggen?”
Toen kwam de mooie opmerking
van Robert: “hut bouwen is ook
pad leggen en voor pinksterkamp
klaar!”
Daarna
hebben
we
nog
hamburgers gegeten. Na het
klussen kwam Martien op bezoek
en hebben we gezellig geklets
met hem. Toen hebben we nog
shoarma gehad daarna moest ik
naar een verjaardag.
Ben kusters

Ed Hovens.
Kaderweekend/NLdoet
Vrijdagavond, rond de klok van
acht, begonnen we aan onze
algemene ledenvergadering. Er
werd veelal gebabbeld over het
jubileumkamp
en
over
de
gezamenlijke verenigingen. Na
een uurtje of zo gingen we
gezellig na borrelen bij het
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Senioren Weekend
Het Senioren weekend in de
blokhut was heel erg leuk. Eerst
gingen we barbecueën. En ‘s
avonds in de slaapzak een
spannende film kijken.
De volgende ochtend gingen we
vroeg uit de veren. Ontbijten en
dan meteen beginnen met een
leuk spel in het dorp. We
moesten een doolhof maken van
spullen die mensen niet meer
gebruikten. Daarna gingen we
glowgolven bij Kleinvink. Dat is
golven in het donker met glow in
the dark spullen.

We gingen ook nog zwemmen.
Daarna fietsten we terug naar de
blokhut. En toen we daar waren
mochten we naar huis. Het was
dus super de puper leuk en cool.

Daarna zijn we gaan wisselen en
toen hebben we dokterspellen
gedaan.
Bij het kampvuur hebben we het
weerwolven spel gedaan en
“zjieke malaija”. Om de boze
geesten weg te jagen en de
goede terug te laten komen. De
eerste keer kregen we een
frikadelletje en de tweede keer
kregen we mini pizza’s. En toen
zijn we naar bed gegaan.
Natuurlijk gingen we niet slapen,
maar moest er eerst nog even
gekletst worden!
Zaterdag zijn we begonnen met
ochtendgym en toen zijn we gaan
ontbijten. Na het spelen van
spelletjes gingen we broodjes
eten en daarna gingen we met
auto’s naar Klein Zwitserland. Dit
was erg leuk! Op de blokhut
kregen we frietjes. Daarna gingen
we ons allemaal heel mooi
maken en optutten om daarna
over de rode loper te lopen en
foto’s te maken. Toen kwamen er
dj’s en hebben we tot 21.30 uur
gedanst. Daarna waren we moe
en gingen we iets eerder slapen
dan de eerste nacht.

Giel Cornelissen
Klein kamp Junioren
Toen we op vrijdag aankwamen,
hebben we onze slaapspullen
klaar gezet. De politie kwam ons
uitleggen wat hij allemaal doet op
zijn werk en we mochten zelfs in
de politie- auto zitten.

De laatste dag zijn we na het
ontbijt op gaan ruimen.
Als
laatste zijn we naar de witte berg
gegaan en hebben spellen
gedaan. Na het afscheidslied
kwamen onze ouders ons weer
halen.
Ik vond het kamp super leuk,
vooral de dj’s!!
Janne Reinders
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Wat is je favoriete vakantieland
en waarom?
Als ik maar op vakantie kan dan
vind ik het overal wel leuk. Alleen
in Frankrijk zal je ons niet snel
tegenkomen.
Wat is je favoriete eten?
Teveel om op te noemen.
Ik ben dol op drop.

Jong Arcen feliciteert de
volgende jubilarissen:
Robert Lagarde
Petja van het Hof
Kim Clevis
Ron in T Zand
Pierre Renkens
Boy van Minderhout
Sander Jacobs
Ed Hovens
Tim Clabbers

(25 Jaar)
(25 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)
(10 Jaar)

Deze personen hebben allemaal
het jubileum insigne gekregen.
(sommigen ontvangen deze nog)

Waar kunnen ze je 's nachts niet
voor wakker maken?
Ik slaap het liefst de hele nacht
door.
Wat wil je verder nog kwijt?
Liever niets. Ik ben nogal gehecht
aan mijn spullen en vind het
vervelend als ik iets kwijtraak.
Ik wil wel nog even zeggen dat ik
met plezier bij deze club zit en
hoop we nog lang mogen
voortbestaan.
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Jubilarisinsignes

Prijsvraag!!

Effe Voorstellen
Wie ben je?
Ik ben Bianca Hovens-Nissen,
getrouwd met Ed Hovens en
moeder van twee zonen: Sven en
Dave.

Wat zien jullie op deze foto?
A) De nieuwe kampbak van Jong
Arcen
B) De nieuwe auto van Jan
Keltjens
C) Voertuig uit WOII van de
vereniging Santa Fe
D) Nieuw speeltoestel bij de
blokhut
Hoe lang ben je al actief voor
Jong Arcen?
Ik ben sinds 2009 bij de club.
Wat doe je binnen Jong Arcen?
Het liefst zijn we buiten bezig met
de kinderen, maar binnen de club
ben ik actief als leiding,
secretariaat en zit in de SAC en
de fietstochtcie.

U kunt u oplossing HIER
indienen.
Onder de juiste inzendingen zal
een ijsbon van Clevers verloot
worden.
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