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Hallo scouts 
 
Het is alweer bijna kerstmis en over niet al te lange tijd gaan we het jaar 2007 in. Iedereen die 
op school zit mag dan ook gaan genieten van de kerstvakantie. Om te voorkomen dat jullie je 
gaan vervelen brengen we deze speciale kersteditie uit van het Lopend Vuurtje. Met koekjes 
bakken en puzzelen kom je al een heel eind. 
 
Bij deze wenst de redactie iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig 2007 ! 

Kerstkransjes 
 
Ingrediënten (ca. 50 stuks): 
 
« 200 gram bloem  
« 100 gram basterdsuiker  
« 150 gram boter of margarine  
« eigeel van 1 ei  
« 1/2 losgeklopt ei  
« 150 gram amandelen of suiker  
 
 
Bereiding: 
 
« Meng de bloem met de boter, basterdsuiker en het eigeel.  
« Rol het deeg uit op een met bloem bestoven tafel tot een lap van ongeveer 1/3 cm dikte.  
« Steek hieruit kransjes (eventueel met behulp van een uitsteekvormpje).  
« Maak in het midden van de kransjes een klein rondje.  
« Leg de kransjes op een met boter besmeerde bakplaat en bestrijk ze met het los-

geklopte ei.  
« Bestrooi ze tenslotte met de amandelen of de suiker.  
« Bak de kransjes 20 minuten op 180º C in een voorverwarmde oven. 
 
Smakelijk eten ! 
 
PS de leiding houdt ook van koekjes 

« We een uniformenfonds bij onze vereniging hebben ? 
« Je daar voor weinig geld een uniform kunt kopen of verkopen ? 
« Marjosé Kist dit uniformenfonds al heel wat jaren onder haar hoede heeft ? 
« Zij op zoek is naar een opvolger ? 
« Wij haar willen bedanken voor haar inzet ? 
« Iemand die geïnteresseerd is om het uniformenfonds van Marjosé over te nemen zich kan 

melden bij onze groepsvoorzitter Hetty van der Burgt (045-5323924) 
« De Pivo’s pas geleden elkaar hebben zitten opjagen in de grotten van Valkenburg ? 
« Dit een lasergamespel is ? 
« Zij hier erg moe vandaan kwamen ? 
« De Explorers op 14 januari weer een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren ? 
« Er nog maar 4 Explorers zijn en zij dus extra hard moeten werken ? 
« Wij hopen dat alle lezers ook naar deze bijeenkomst komen om elkaar de beste wensen 

te geven ?  
« Onze webmaster Roger Milder een vervelende ontsteking onder zijn arm heeft gehad ? 
« Hij hier nog van herstellende is en daarom de site niet zo vaak kan bijwerken als hij zou 

willen ? 
« Wij hem beterschap wensen ? 

Wist je dat

http://www.TARCISIUS.NL


Agenda 
 
 
07-01 J. Buskens (78) 
12-01 Rowena Broeke (19) 
23-01 M Baarda (79) 
27-01 Dejan Buha (8) 
28-01 Mick Schmeitz (12) 
12-02 Stef Smeets (9) 
19-02 Yoeri Haszing (17) 
23-02 Esther Nieuwenhuis (34) 
24-02 Jill Witteveen (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schrijf alvast in je agenda: 

 
30 juni t/m 7 juli 2007 

 
ZOMERKAMP ! 

 
 

Kerstpuzzel 
 
Vindt alle onderstaande woorden in het letter vierkant!! Je kunt de woorden vinden 
van rechts naar links, links naar rechts, boven naar beneden maar ook van bene-
den naar boven!! Heb je alle woorden al gevonden ??  
 
Let op!! Er blijven een paar letters over, zet deze in de goede volgorde achterel-
kaar en vul ze in achter kerst!! 
 

CADEAUTJES 
DEN 
ENGELTJE 
FEEST 
GLUHWIJN 
KAARSJES 
KERSTMIS 
KERSTBOOM 
KRANS 
SCOUTS 
SFEER 
SLEE 
SNEEUWBAL 
SPAR 
STER 
TARCISIUS 
 
 

 
Oplossing:         K  E  R  S  T  _  _  _  _  _  _ 

S E J S R A A K Z E 

E S I M T S R E K N 

J N E D A S L E E J 

T E N U R S P A R I 
U E G S C O U T S W 

A U E F I R S T T H 

E W L E S E N S B U 

D B T E I T A E O L 

A A J R U S R E O G 

C L E K S M K F M I 

Scouty’s Tip   
 
Gestoken door een wesp:  
Leg de binnenkant van een bananen-
schil op de zere plek en de pijn trekt 
weg. Of wrijf de plek in met een door-
gesneden aardappel, dan zal ook nog 
de zwelling minder worden. 

Twee slangen kronkelen in de woestijn. 
Zegt de één tegen de ander: ‘Zijn wij 
giftig?’ De ander: ‘Waarom vraag je dat?’ 
Eerste: ‘Omdat ik zonet op mijn tong heb 
gebeten !!’ 

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 doorge-
ven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De vol-
gende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie. 
 
Naam:      Vera Handels 
Geboortedatum:     2 september 1992  
Speltak:      Gidsen 
Bij scouting sinds:     2003 
Leukste scoutingactiviteit:   Koken 
Fijnste kamp    2006 in Aken 
Wat doe ik graag:    MSN’en en gitaar spelen 
Waar ik een hekel aan heb:   Opruimen en kaartlezen  
Favoriete Sport:     Dansen 
Lievelingslied:     Call me when you’re sober  
Leukste band:    Evanescence      
Mooiste film:     De reis van een eenhoorn 
Leukste tv-programma:    TMF 
Lievelings eten:     Pizza 
Wat ik later worden wil:   Weet ik nog niet, iets verzorgend in ieder geval  
Wat zou ik doen met een miljoen:  Uitgeven aan cadeautjes en een nieuwe gitaar 
Mijn huisdier(en):     Vissen 
Favoriete website:     www.hotmail.com 
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Mattijn Handels 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen, of  
opmerkingen naar  

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

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
februari 
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