
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Agenda 
 
30-6 Mattijn Handels (10) 
  9-7 Janice van de Veen (8) 
20-7 Shauna Hausmann (6) 
  5-8 Jay Belle (8) 
  5-8 Cretien Bastin (8) 
  6-8 Kevin Peelen (14) 
  7-8 Kimberly van der Burgt (9)
  7-8 Ger Extra (57) 
  8-8 Jimmy van de Wardt (7) 
  9-8 Thomas van Haaren (27) 
14-8 Sylvia Römkens (18) 
15-8 Luca van Duren (10) 
18-8 Wieviem Alberts (8) 
21-8 Dennis Pomada (11) 
22-8 Heinz Feiter (72) 

  
9 tot 16 juli  
Zomerkamp!!! 

 
 

Estafette-interview 
Het estafette-interview vind je elke keer in het ‘lopend vuurtje’. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen 
doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De 
volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie. 
 
 
Naam:       John schmeitz 
Geboortedatum:     20-02-1965 
Functie bij scouting:    vice-voorzitter o.c. 
Bij scouting sinds:     2002 
Wat vind ik goed/leuk aan scouting: Fancy-Fair. 
Wat zou ik willen veranderen:  (zie bijlage??) 
Wat doe ik graag:    mensen voor de gek houden. 
Waar ik een hekel aan heb:  als mensen hun afspraken niet nakomen.  
Favoriete Sport :   sport genoeg op het werk.  
Lievelingslied:     kleine jongen van André Hazes 
Mooiste cd:      Andre-konijn 
Mooiste film:      heb geen tijd om films te kijken. 
Leukste tv-programma:   rtl transportwereld.  
Lievelings eten:    duitse kost.  
Wat ik later worden wil:    hopelijk heel oud. 
Wat zou ik doen met een miljoen:  lekker op vakantie,en de rest komt later. 
Mijn huisdier(en):     twee poezen,twee zebravinken,een stuk  

of 25 vissen,froggi. 
Favoriete website:     www.crazy-frog.nl 
Het estafette-interview gaat nu naar:ons enige ere-lid Dr. Van Hooren 
 

Scouty   
Wenst alle leden,  
leiding en bezoekers 
van het zomerkamp  
een leuk en actief 
kamp toe! 
 

   
Een Amerikaan heeft gehoord dat je voor het woord geluk ook wel bof  
of zwijn zegt. Op een dag ging hij naar een feestje van een edelman. 
Die edelman heeft een beeldschone dochter. 
De edelman vroeg aan de Amerikaan: Heb je al met m'n dochter gedanst? 
Waarop de Amerikaan antwoord: Nee dat zwijn heb ik nog niet gehad. 
  
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 31 augustus naar 

lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de 
brievenbus in het HK 

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
september 

 

Installatie Bever en Kabouterleiding 
Stephanie (Tik-Tak) Rowena (Miegje) Koen (Ando) 

 
We begonnen zo als altijd met openen. De bevers openden als eerste. Daarna waren de 
kabouters aan de beurt. Na het openen werd uitgelegd wat we gingen doen door Keo en 
Woeps. Onze nieuwe namen werden bekend gemaakt Stephanie heet voortaan Tik-Tak, 
Rowena heet Miegje en ik (Koen) Ando. We begonnen met tikkertje. Als je af was moest 
je met je benen wijd gaan staan. Pas als iemand anders onder je door kroop mocht je 
weer meedoen. Ook wij moesten mee doen,maar gelukkig we werden bijna nooit getikt. 
Na het tikkertje moesten we 3 groepen maken. Iedere groep kreeg een dobbelsteen en er 
werden  borden met chips klaar gezet met een vork. Toen werd het spel uitgelegd, als je 
zes gooit dan mag je chips gaan eten met een vork. Welke groep het eerste de chips op 
had was winnaar. De groep van Miegje had gewonnen. Daarna hadden we nog een spel 
gespeeld met water en daarmee heeft mijn groep gewonnen. Na dat spel moesten Tik-
Tak, Miegje en ik de gang op en moesten onze schoenen en sokken uitdoen. We werden 
beurtelings naar binnen gehaald en we moesten een blinddoek om. Er werd verteld dat 
er twee kinderen de weg zouden wijzen door een parcours. We moesten oppassen voor 
tafels en opstapjes enz, maar als we voor een tafel moesten uitwijken dan ging je door 
het water. Daarna deden we nog een spel met stoelen, hierna was het zo ver om ons te 
installeren.  
Dat was leuk we kregen van  
Keo en Woeps een handdoek  
waar onze naam op staat en 
een washandje. Iedereen heeft  
ons gefeliciteerd en wij hebben 
speedy’s uitgedeeld en daarna 
gesloten.  
 
Toen we het gebouw  
verlieten waren we 
eindelijk alle 3 officiële 
leiding! 
 
Koen Bloemen – Lid van de Explorers en leiding van de Kabouters  
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