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Beste leden van Jong Arcen!
Beste kaderleden, Ouders /
verzorgers,
Sponsoren
en
Vrienden van Jong Arcen,
Het seizoen 2016-2017 is al weer
enkele maanden oud en de
eerste
clubavonden
en
gezamenlijke
troepsactiviteiten
zitten er al weer op.
Het afgelopen Zomerkamp in
Lierop was ook weer een
zomerkamp zoals ze moeten zijn.
Mooi weer en een schitterend
kampterrein waar het thema
griezelen super ingepast werd!
Vooruitkijkend naar maart 2017
staat ons een zeer grote klus te
wachten. De huidige dakpannen
op onze blokhut zijn versleten
waardoor er op diverse plaatsen
lekkages zijn ontstaan die nu
provisorisch zijn verholpen. We
moeten
dus
de
huidige
dakpannen gaan vervangen en
aangezien onze kluscie dit niet
alleen aankan vragen we ieders
hulp hierbij, dus niet alleen
rekenen we op onze kaderleden
maar we hopen ook dat er ouders
en Vrienden van mee willen
komen helpen. Dus reserveer
alvast een of meer van de
volgende data om mee de oude
pannen eraf te halen en/of de
nieuwe pannen mee te komen
leggen: 3, 4, 10, 11, 17 en 18
maart 2017
Ook zijn we nog op zoek naar
een heftruck of een tractor met
hefmast waarmee we de pannen
tot op goothoogte kunnen tillen.
En mocht u iemand weten die
goed en snel dakpannen kan
leggen houden we ons ook zeker
aanbevolen. Kunt u ons hieraan
helpen stuur dan ff een mailtje
naar voorzitter@jongarcen.nl of
bel naar 077-4731678
Middels het aanschrijven van
fondsen en een beroep te doen
op sponsoren hopen we het geld
voor de nieuwe dakpannen bij

elkaar te krijgen want deze grote
onkostenpost hadden we niet
voorzien
en
derhalve
niet
meegenomen
in
ons
onderhoudsplan. Ook u zult in de
gelegenheid gesteld worden om
van een of meer dakpannen
‘’eigenaar’’ te worden. Meer info
hierover volgt binnenkort.
Rest mij nog om iedereen een
geweldig seizoen toe te wensen.
Samen gaan we er weer vol
tegenaan, we hebben er zin in!
Jullie toch ook?
Veel leesplezier toegewenst met
deze nieuwe Nieuwsbrief en
wees paraat en goed spoor!
Namens het bestuur,
Robert Lagarde
Voorzitter Jong Arcen

Kalender
Vrijdag 16 december
Hanghökske
Vrijdag 6 januari
Nieuwjaarsborrel

Jong Arcen op Instagram
Jong Arcen is vanaf nu ook te
vinden op instagram. We hebben
gemerkt dat de jeugd niet zoveel
van Facebook gebruik maakt
maar wel van instagram. Vanaf
nu zijn dus ook foto’s en
berichten te vinden op onze
instagram pagina.

https://www.instagram.com/jongar
cen/

Uitvaart Martien Renkens
Op 57 jarige leeftijd heeft ons
zeer trouwe lid Martien Renkens
ons helaas moeten verlaten. Hij
heeft zijn strijd tegen de ziekte
ALS verloren. We hebben op 14
mei 2016
samen afscheid
genomen van Martien op zijn
eigen plekje (Paponi’s Plak).
Namens de familie willen wij alle
leden en kaderleden bedanken
voor
jullie
deelname
en
medeleven.
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Zomerkamp jong Arcen
Op zaterdag 23 juli om elf uur zijn
we vertrokken vanuit de blokhut
van jong Arcen naar Lierop. We
kwamen uiteindelijk een half uur
later aan bij een bos langs de
snelweg we moesten toen door
een heel slecht pad maar toen we
uiteindelijk op het kampterrein
aankwamen, was er nog een
andere scouting groep dus toen
we de vrachtwagen wilden
uitladen bleek het dat hij vastzat
na heel vaak proberen hem eruit
te krijgen was het uiteindelijk nog
niet gelukt dus toen gingen we
maar alvast de plaatsen verdelen
voor
de
patrouilles.
Onze
patrouille zat op een hele fijne
open plek waar wel veel zon was,
dus onder het opbouwen was het
wel best heet. Toen het kamp
opgebouwd was kon het pas echt
beginnen. Het kamp thema was
griezelen dus hebben een paar
stafleden een kerkhof gebouwd
wat er erg leuk uitzag! De
Olympiade was erg leuk en
vermoeiend (de olympiade is een
soort Olympische spelen). Op de
tweede dag op het kamp zei onze
hopman Mathijs dat we hesjes
aan moesten als we naar de wc
moesten en als iemand dit niet
deed moest diegene een hesje
een hele dag aan Mathijs zei dat
dit van de Brabantse vereniging
moest omdat we anders een
boete
kregen
(dit
bleek
uiteindelijk een grap te zijn). Op
een avond hadden we ook een
spokentocht die was heel leuk en
toen kregen we uiteindelijk de
tweedaagse tocht dus ’s morgens
vertrokken
we
waarna
we
allemaal opdrachten moesten
maken
die
uiteindelijk
de
volgende bestemming toonden,
deze toch was heel leuk en ook
wel
vermoeiend.
Uiteindelijk
gingen we zaterdag weer terug
naar huis.

Martien wees paraat en een goed
spoor daar boven.

Geboorte Chloë van Duijl
Op 7 augustus zijn Esther en
Marijn de trotse ouders geworden
van een pracht dochter.
Ze hebben haar de naam "Chloë"
gegeven.
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Dave Hovens (Aligators)
Wij wensen het jonge gezin heel
veel geluk toe!
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Luuk in ’t Zandt Geboren
Welkom Luuk Johannes Sander
In ‘t Zandt. Zoon van Ronnie in ‘t
Zandt en Suzanne Voesten. Luuk
is geboren op 9 november 2016
om 2.44 uur.

Wij wensen Ronnie en Suzanne
heel veel plezier en succes met
hun eerste kindje.

Jubilarissen
Ook bij Jong Arcen hebben we
mensen die al lang lid zijn van de
club. Graag zetten we deze dan
ook in het zonnetje om hun de
waardering te tonen die ze
verdienen. Petja en Robert van
harte gefeliciteerd met jullie 25
jarige Jubileum namens alle
leden van Jong Arcen, dat er nog
vele jaren bij mogen komen.

Vacatures bij Jong Arcen
Binnen Jong Arcen zijn er weer
enkele vacatures beschikbaar.
Hopman: Per september 2017
Algemene zaken: Per Direct
Penningmeester: Per september
2017
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Wil je je aanmelden of weten wat
de vacature inhoudt, meld je dan
bij Robert of Bianca.

!!Dit zijn vacatures waarop
iedereen zich verkiesbaar kan
stellen!!

Christus Koning
Zaterdag 15 oktober was weer
Christus Koning! Deze jaarlijks
terugkerende activiteit is voor alle
leden van de junioren en
senioren. Helaas was de opkomst
dit jaar erg laag, maar dat mocht
de pret niet drukken. Tijdens een
wandeling door het dorp werd de
jeugd vanalles verteld over ons
mooie Arcen door onze hopman.
Na ieder verhaal kregen ze per
tweetal vragen. Eens kijken wie
er goed opgelet heeft.
Tijdens de wandeling gingen de
koppels ook op zoek naar
Sander. Wie kon "de Sander
spotten" zonder dat de rest het
door had??
Dit
zorgde
voor
hilarische
taferelen.
De activiteit werd natuurlijk weer
afgesloten met frietjes en snacks.
Hmmm....smullen maar!

Sinterklaas avond Junioren
Maandag 28 november waren we
bij Jong Arcen. We gingen eerst
trefbal doen. Toen we voor de
tweede keer gingen trefballen
klopte de zwarte pieten op de
deur. Toen de pieten binnen
waren gingen ze eerst heel veel
pepernoten gooien. Toen we alle
pepernoten opgeraapt en een
paar opgegeten hadden gingen
we spelletjes doen, samen met
de zwarte pieten. Toen we klaar
waren met de spelletjes gingen
we naar de eetzaal.
Toen gingen de zwarte pieten
weg en gingen ze kadootjes
halen. We moesten in een kring
om de kadootjes staan.
Toen kregen we allemaal een
kadootje van de zwarte pieten.
Toen hadden we de kadootjes
uitgepakt. We kregen allemaal

Het was een hele leuke avond en
ik ben heel blij met mijn kado en
natuurlijk de pepernoten.
Jesse Crommentuyn
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een grote bellenblaas. Toen
gingen we weer in de kring staan
en gingen we het clublied zingen.
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