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Beste scoutingvrienden, 
 
Zo, dat is dan eindelijk de eerste editie van 2006 en we kunnen al meteen een klein feestje vieren: we bestaan één 
jaar ! Het is leuk om te zien en te horen dat het Lopend Vuurtje graag gelezen wordt. 
 
In deze editie blikken we terug op de carnavalsviering die we op zaterdag 25 februari gehouden hebben voor de  
Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen en Verkenners. 
 
Een nieuwe rubriek is ‘Op bezoek bij ….’. Onze scoutingvereniging bestaat behalve uit veel jeugd ook uit mensen die 
ervoor zorgen dat we ook het spel van scouting kunnen spelen. Een belangrijk onderdeel van onze vereniging is het 
Stichtingsbestuur. Wat zij voor de vereniging doen kun je verderop lezen. 
 
Veel leesplezier ! 

     CARNAVAL 2006, ALAAF, ALAAF! 
 
Op carnavalszaterdag 25 februari werd ons HK omgetoverd tot narrentempel en hebben we met 5 
speltakken carnaval gevierd. Bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners waren allemaal verkleed 
en klaar om te hossen en te springen. 

 
Om 11.11u ging het feest van start met 3 keer Alaaf voor Tarcisius. Om 
iedereen op gang te brengen hebben we samen de vakkendans gedaan. In 
de zaal waren op de vloer vakken gemaakt met daarin een cijfer en een 
afbeelding, iedereen danst door de zaal en als de muziek stopt blijf je stil staan. Keeo bepaal-
de met de dobbelsteen welk vak ‘af’ was, iedereen uit dat vak moest gaan zitten. In de loop 
van de middag werden ook de stoelendans en polonaise-tikkertje nog gespeeld. Joyce had 
speciaal voor vandaag twee dansen voorbereid die we met z’n allen hebben geprobeerd mee te 
doen. Niet iedereen had evenveel zin om mee te 
dansen, maar diegene die vanaf de kant hebben 
gekeken, hebben zich aan hun lach te zien ook 
prima geamuseerd. Tussendoor kon de jeugd even 
uitrusten met een beker ranja, chips of iets te 
snoepen. 
 

Tegen het eind van de carnavalviering heeft de jury bekend gemaakt wie de 
mooist en de onherkenbaarst verklede gasten waren en hebben we nog een 
kleine loterij gehouden. 
Al met al een gezellige middag en een goede voorbereiding op de 3 dolle da-
gen. 
 

« Roy Felder van het Oudercomité helaas is moeten stoppen met de redactie van Lopend 
Vuurtje ? 

« Hij altijd veel werk had om alle losse stukjes tekst en foto’s bij elkaar te brengen tot een ge-
heel ? 

« Wij hem willen bedanken voor de inzet van afgelopen jaar en veel succes willen wensen met 
zijn studie ? 

« Bij de Bevers twee nieuwe stafleden zijn begonnen namelijk Monique en Joyce ?  
« Monique een enthousiaste ouder is die graag een steentje wilde bij dragen ? 
« Joyce vanaf hele jonge leeftijd al lid is en nu dan zelf voor de Bevers staat ? 
« Zij binnenkort geïnstalleerd worden en dan een echte Bevernaam krijgen ? 
« Er op het veldje naast ons gebouw over niet al te lange tijd huizen gebouwd gaan worden ? 
« Dat wij dan geen enkel speelveldje meer over hebben en de gemeente hiervoor ‘bedanken’? 
« We stiekem hopen dat er jonge gezinnen met kinderen komen te wonen en we er nieuwe 

leden aan overhouden ? ;-) 
 

Wist je dat

http://www.TARCISIUS.NL


Agenda 
 
 
19-02 Yoeri Haszing (16) 
23-02 Esther Nieuwenhuis (33) 
24-02 Jill Witteveen (8) 
25-02 Stef Smeets (8) 
27-02 Robbe Willemsen (16) 
01-03 Boy Smeets (6) 
02-03 Brit Mulders (22) 
06-03 Anouk Theunissen (6) 
08-03 Saf Alberts (7) 
18-03 Fieny Mulders (61) 
25-03 Maurice Nieuwenhuis (33) 
27-03 Martijn Vaessen (8) 
27-03 Stephanie van der Burgt (18) 
01-04 Pieter Vroomen (23) 
12-04 Aram Sangen (22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 juli t/m 8 juli zomerkamp !! 
 
 

      OP BEZOEK BIJ….. HET STICHTINGSBESTUUR 
 
Misschien niet zo bekend bij de meeste van jullie, maar het Stichtingsbestuur 
heeft een hele belangrijke taak voor onze vereniging. Ons Scoutinggebouw en alle 
materialen zijn eigendom van de Stichting Scouting St. Tarcisius en zij beheren 
daarmee dus het groepskapitaal. Namens onze vereniging zijn zij ook rechtsper-
soon naar de gemeente toe. Dat zijn hele belangrijke zaken om ons spel van  
Scouting goed kunnen spelen. 
 
Maar wie denkt dat er alleen maar saaie bestuurders in de Stichting zitten hebben 
het mis. Bijna iedereen heeft lange ervaring bij Scouting in allerlei functies. De 
heren Baarda, Buskens en Feiter zijn gezamenlijk al meer dan honderd jaar lid 
maar dragen nog altijd hun steentje bij. 
 
Het dagelijkse bestuur van de stichting is in handen van Geert Janssen 
(Voorzitter), Leonne Wings (Secretaris) en Guido Vinck (Penningmeester). Verder 
zijn lid Leo Extra (Vice-voorzitter), Hetty van der Burgt (namens Groepsraad), 
Christiaan Fijen (namens Groepsraad) en Hugo Wings (namens Oudercomité). 
 
 

Scouty’s Tip 
 
Als je een ei gaat koken prik dan 
voorzichtig een gaatje onder in het ei 
en doe een beetje zout in het water. 
Het ei gaat dan niet zo kapot. 
  

   
Vraag: Hoe vangt een Belg een muis? 
 
Antwoord: Hij jaagt hem onder de kast en hij 
zaagt dan de poten er onder uit. 
 

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:      Laura Förster 
Geboortedatum:     5 mei 1992  
Speltak:      Explorers 
Bij scouting sinds:     sinds 2,5 jaar  
Leukste scoutingactiviteit:    koken  
Fijnste kamp     vriendinnenweekend gidsen  
Wat doe ik graag:    paardrijden    
Waar ik een hekel aan heb:    afwassen en afruimen  
Favoriete Sport:     paardrijden  
Lievelingslied:     James Blund, goodbye my lover  
Mooiste boek:     ‘hoe overleef ik mijn ouders en zij mij’  
Mooiste film:      Saw 1+2,  Lader 49 
Leukste tv-programma:    Jakop Dubbel, America’s next topmodel 
Lievelings eten:     spruiten  
Wat ik later worden wil:    binnenhuis architect 
Wat zou ik doen met een miljoen:  president huis kopen    
Mijn huisdier(en):     2 duitse langharige herders, 1 paard, 1 hamster,  
      2 vissen. 
Favoriete website:     Habbo Hotel.nl  
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Silvana Buschek (gidsen)  
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 15 april naar  

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

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
april 
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