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Beste lezers van de
Nieuwsbrief van Jong Arcen!
De feestdagen zijn weer achter
de rug en het jaar 2016 is al weer
enkele weken oud. Wat vliegt de
tijd en voordat we het weten
staan de kampen al weer voor de
deur
dus
de
eerste
voorbereidingen hiervoor zijn al
weer gestart. Op het moment van
dit voorwoord schrijven bedraagt
de buitentemperatuur -6°C. en
moet ik er nog niet aan denken
om met een tent in het bos te
gaan liggen.
Op zaterdag 12 maart 2016
zullen we wederom meedoen met
het landelijke NL-Doet. Er zullen
die dag weer ontzettend veel
klussen en klusjes in en rond de
blokhut plaatsvinden. Dit alles
onder het motto ‘’vele handen
maken licht werk’’.
Verder zijn we nog steeds
dringend op zoek naar mensen
die onze Rollebol commissie
willen komen versterken en de
organisatie van Rollebol mee
willen oppakken. Op onze
website www.jongarcen.nl kunt u
onder Laatste Nieuws alle
benodigde informatie vinden. Het
zou toch ontzettend jammer zijn
als er voor de kinderen van Jong
Arcen na 33 jaar een einde komt
aan deelname aan Rollebol?!
Rest mij nog om iedereen een
geweldige toffe carnaval toe te
wensen, met Prins Bram II,
Dansmarietje Sharon, Jeugdprins
Daan, Adjudanten Wouter en
Sem, Dansmarietje Iris en
Ceremoniemeester Daan voorop
gaat
dat
zeker
lukken!
Mocht u op (wintersport) vakantie
gaan dan een hele fijne vakantie
toegewenst.
Veel leesplezier met deze nieuwe
Nieuwsbrief en wees paraat en
goed spoor!
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Namens het bestuur,
Robert Lagarde
Voorzitter Jong Arcen

Kalender
Vrijdag 19 Februari
Hanghökske Huiskameravond
Vrijdag 11 Maart
Kadervergadering
Zaterdag 12 Maart
NL Doet
Zaterdag 2 April
Kaderuitstapje
Woensdag 27 April
Koningsdag
Onze Hopman gaat Trouwen!
Op vrijdag 15 April Zullen Onze
hopman Mathijs Broeren en
Nikkie Olde loohuis In het
huwelijksbootje stappen. Vanuit
Jong Arcen willen we hun een
hele fijne en plezierige dag
toewensen, en bij deze alvast
feliciteren.

Dat ze samen nog lang en
gelukkig mogen leven.
Junioren bij Clubavond
Senioren
Wij, de oudste junioren, hebben
mee mogen doen met de
senioren.
Ik vond het super leuk en ik denk
dat de rest het ook leuk vond. We
hebben heel veel gedaan. De
laatste keer hebben we mee
gedaan met het ik hou van
Holland spel, toen hebben we
“zeg geen ja, zeg geen nee, zeg
geen uh” gedaan. We hebben
anagrammen gemaakt. Dat zijn
letters door elkaar waar je een
woord van kan maken. En we
hebben het verboden woord
gedaan. Dan mag je het woord
dat op het kaartje staat niet

groetjes Lieke Welles
Prins Bram II gefeliciteerd
De prins (Bram Reutelingsperger)
van Audrey Reutelingsperger
willen wij via deze weg veel
plezier en een hele gezellige
carnaval toewensen. Net als
Audrey, Ties en Siep natuurlijk.

Pieten. Iedereen kreeg een heel
groot "reuzenpotlood"! Jeah!!!
Het was een hele leuke avond!
Groetjes Iris Clevis
Christus Koning
Zaterdag 17 Oktober 2015 stond
er weer de jaarlijkse Christus
Koning activiteit op de planning
van Jong Arcen. Gezamenlijk met
de junioren en senioren zijn we
verdeeld in groepjes van start
gegaan met de kruispuntentocht.
Dit is een tocht waar tekeningen
van kruispunten staan afgebeeld
en dat je zelf moet bekijken waar
je vanaf komt op het getekende
kruispunt en waar je vervolgens
naar toe moet. Onderweg door de
kern van Arcen en door de
bossen waren er op de bomen
vragen verstopt. Door deze
vragen zijn de kinderen weer wat
meer te weten gekomen over
Jong
Arcen
en
over
de
geschiedenis van de club. Na de
kruispuntentocht
stond
de
vuurkorf al weer lekker te
branden zodat we ons lekker
konden warmen aan het vuurtje.
Toen we een klein beetje waren
opgewarmd roken we de frietjes,
frikandellen en kroketten al. We
hebben gezellig samen gegeten
en
gedronken
om
het
kampvuurtje.
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zeggen en dan moet de rest van
het team het woord raden. We
hebben al vaker mee mogen
doen. Toen hebben we ook super
leuke dingen gedaan. Deze keer
zat ik bij Jop en Jara in het team.
wij zijn op de derde plaats
geëindigd. Wij waren team twee.
De senioren waren Luca, Jara,
Jans, Jordy en Kim. Dinand was
ziek, dus hij kon er helaas niet bij
zijn. We hebben er een leuke
avond van gemaakt. Dus zoals je
hoort doen we echt leuke dingen.
Een tip je moet er zeker bij
komen. We doen altijd leuke
dingen, het is altijd gezellig en we
hebben leuke leiding.
Dit was mijn uitleg over een
avondje bij de senioren. Als je
deze nieuwsbrief leest, kom erbij!

Arcè Alaaf
Sinterklaasavond Junioren
30
november
was
de
sinterklaasavond
van
de
verkenners.Het was heel erg
leuk. We gingen eerst allemaal
spelletjes doen en toen kregen
we 3 raadseltjes.Eentje was: "Als
je er naar toe loopt moet je
nodig." We gingen dus op de wc
kijken. Hier zat een zwarte piet
verstopt. Er zat er ook nog eentje
in de kast. We hebben heel
gezellig liedjes gezongen en
heerlijk snoepjes gegeten.
In de kring kregen we nog
allemaal een cadeautje van de

Het was een erg interactieve en
leuke middag met een lekkere
afsluiting.
Groetjes Jules Renkens
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Effe Voorstellen
Wie ben je?
Ik ben Jordy Schroën, Ben 24
jaar en ben woonachtig in
Broekhuizenvorst.

Hoe lang ben je al actief voor
Jong Arcen?
Ik ben pas sinds een jaar actief
bij Jong Arcen.
Wat doe je binnen Jong Arcen?
Ik doe binnen Jong Arcen leiding
geven aan de Maandag groep
junioren.
Wat is je favoriete vakantieland
en waarom?
Frankrijk is mijn favoriete vakantie
land omdat het de stad van de
liefde heeft en omdat ik graag
naar Disneyland Parijs ga.
Wat is je favoriete eten?
Mijn favoriete eten is Pizza met
heel veel salami er op.
Waar kunnen ze je ’s nachts niet
voor wakker maken?
Ze kunnen me ‘s nachts beter
niet voor spruitjes wakker maken,
bah vieze spruitjes!

Februari 2016
www.jongarcen.nl

Wat wil je verder nog kwijt?
Dat ik mijn eerste jaar heel erg
leuk vond met de junioren en dat
ik er graag nog een paar jaar van
wil genieten.

