
3E EDITIE 2010 
KAMPUITGAVE 

   Ledenblad van Scouting St. Tarcisius Landgraaf  

Beste Scoutingvrienden, 
 
Het is ontzettend warm als deze editie van het Lopend Vuurtje wordt geschreven. Gelukkig betekent dat meestal maar 
één ding (nee, het huis van de redactie staat niet in brand) en dat is de zomer. En de zomer betekent dan weer het 
einde van het scoutingjaar en dat betekent dan weer…..juist, het zomerkamp.  
 
Dit jaar hebben de Explorers, Gidsen en Verkenners een heel bijzonder kamp. Het Jubileumkamp van Scouting Ne-
derland gaat 26 juli van start en zij zijn erbij. Lees hierover ook alles in de bijlage die tussen deze editie is geniet. 
 
100 jaar Scouting in Nederland is ook gevierd door de Bevers op 12 juni tijdens de Beverdoedag. Hoe het hun beval-
len is zie je in onderstaand verslag. 
 
Tot na de zomer en natuurlijk een prettige vakantie ! 
 
De Redactie 

BEVERDOEDAG 
 
Zaterdag 12 juni was het de beurt aan de Bevers om het feestje van 100 jaar Scouting Nederland te 
vieren: de Beverdoedag was aangebroken! De Bevers vertrokken ‘s morgensvroeg vanaf station Land-
graaf  met de trein naar Amersfoort. Net als duizenden andere Bevers waren zij op weg naar het Die-
renpark Amersfoort. 
 

In het park aangekomen ontmoeten onze Bevers allemaal 
nieuwe spelfiguren zoals Professor Plof, Stuiter, Keet Kleur en 
nog vele anderen. In een grote show werden ze ook nog alle-
maal gepresenteerd. 
 
Naast alle figuren hebben de Bevers 
natuurlijk ook een hoop dieren ge-
zien (ze zijn immers in een dieren-
park :)). 
  
Om half zes was het weer tijd om 
terug te gaan naar Landgraaf. Hier-

voor werd weer gebruik gemaakt 
van de bus en de trein. Ook doordat tussendoor nog het avondeten werd 
genuttigd kwamen de Bevers pas om 22:00 aan in Landgraaf. Snel naar 
bed ! 
 
Lees het uitgebreide verslag op de website 
 

� Er weer drie stafleden zijn die hun bevoegdheid hebben gehaald ? 
� Joyce, Koen en Chantal op 6 juni de kregen uitgereikt van de Regio ? 
� Wij hun daarmee feliciteren ? 
� Vera Handels (Explorer) zaterdag 10 juli naar Peru is vertrokken alwaar zij 3 we-

ken zal verblijven ? 
� Zij niet zo maar op vakantie gaat maar dit in het kader is van een ontwikkelingspro-

ject vanuit school? 
� Wij haar natuurlijk veel succes wensen ? 
� De veteranendag gehouden op 20 juni weer ondersteund werd door onze vereni-

ging ? 
� Wij dit nu voor het derde jaar achter elkaar doen en de organisatie hier zo tevreden 

over is dat wij binnenkort hiervoor een kleine attentie krijgen ? 
� Je hier nog meer over hoort ? 
� Onze nieuwe website inmiddels langzaam gevuld worden met allerlei stukjes ? 
� Jullie deze zeker in de gaten moeten houden, ook voor de laatste nieuwtjes ? 

Wist je dat?



Scouty’s Tip  
Als je een blikje hebt laten vallen en je wilt 
het open maken, even met de vingers 
tegen de zijkant tikken. De koolzuur die 
zich door de drank gemengd heeft stijgt 
hierdoor naar de bovenkant van het blikje 
en je kunt het dan zonder knoeien ope-
nen. 

Zit een jongen in de klas die heel erg stot-
tert Hij wil iets vragen aan de meester 
en hij zegt tegen de meester: Meesssttt-
terrr? Meester: Ja jongen, zeg het eens. 
Jongen: heefffttt uuuu eeenn haaallllff 
uuurrrrttjeee ik wiiill uuu 'n minuuuuutje 
eeeeevennnn sssppreken  

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:      Berry Rinkens 
Geboortedatum:     30 mei 1992 
Speltak:      Explorers 
Bij scouting sinds:     1998 
Leukste scoutingactiviteit:    Kamp(vuur) 
Fijnste kamp:     Vermaak me altijd 
Wat doe ik graag: Sms, MSN, terrasjes en natuurlijk de shows en nog veel 

meer 
Waar ik een hekel aan heb:    Mensen die denken dat ze alles weten  
Favoriete Sport:     Voetbal om te kijken, rennen om te doen 
Lievelingslied:     Guide you home (Rebecca Kneubuhl & Gabriel  
      Mann) 
Mooiste CD:     Luister niet echt naar CD’s (meestal Radio)  
Mooiste film:      The Twilight Saga 
Leukste tv-programma:    Supernaturel en niet te vergeten LINGO 
Lievelingseten:     Paella 
Wat ik later worden wil:    Succesvol in mijn beroep en kok 
Wat zou ik doen met een miljoen:    Geen idee, zoveel geluk zal ik niet hebben dat ik  
      dat  krijg 
Mijn huisdier(en):     Rat  
Favoriete website:     Hyves en Facebook 

 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Cyriel van de Ven 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 1 oktober naar lopend-
vuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brieven-

bus in het HK 
 

Kijk ook eens op onze website: 
www.tarcisius.nl 

 
VOLGENDE EDITIE:  

oktober 

 

VADER-ZOON WEEKEND VERKENNERS 
 
Hoe krijg je je vader nu uitgelegd hoe het op een Verkennerweekend er aan toe gaat ? 
En vooral, hoe zwaar het programma kan zijn en hoe streng de verkennerleiding ei-
genlijk wel niet is ? Nou, dan neem je je vader mee naar het Vader-Zoon weekend !  
 
Dit weekend kwam er dan ook van 11 t/m 13 juni. Zeven verkenners met hun vaders 
trokken naar de Heikop om daar hun tent op te zetten en er een leuk weekend van te 
maken. 
 
Tijdens het weekend moesten de ervaren verkenners het opnemen tegen de groentjes 
(de vaders) met verschillende activiteiten. Zo was er meteen op vrijdagavond een ver-
stopdropping en om de benen echt op de proef te stellen, zaterdagochtend een grote 
speurtocht waarbij veel scouting navigatie- en communicatietechnieken gebruikt 
moesten worden.  
 

Andere activiteiten waren slagbal, kamp-
vuur voorbereiden en natuurlijk aanste-

ken en op zondagochtend het Settlerspel. 
 
Het weekend was heel geslaagd en gezegd 
moet worden dat er goede verkenners in 
de vaders zitten.  
 
Nadat alle programma’s waren gedaan 
bleek dat de vaders de meeste punten 
hadden verdiend en daarmee voor het 
eerst de Vader-Zoon wisseltrofee hadden 
gewonnen. 
 
Lees het uitgebreide verslag op de website 

Agenda 
 

18, 19 september:  Fancy Fair  

   Verjaardagen 
 
06-07 Timo Sindilj (10) 
08-07 Samir van Veenendaal (5) 
19-07 Julie Buijsen (5) 
30-07 Rachelle Brummelstroete (12) 
05-08 Chretien Bastin (13) 
06-08 Robert Ploum (9) 
 Runa Koekoek (10) 
07-08 Kimberly van der Burgt (14) 
08-08 Wouter Breuer (10) 
 Jimmy van de Wardt (12) 
13-08 Damien Besalah (5) 
18-08 Wieviem Alberts (13) 
22-08 Mike Bonnema (13) 
 Heinz Feiter (77) 
26-08 Chantal Koekoek (39) 
01-09 Majorie Brassé (33) 
02-09 Cathelijne Evers (11) 
 Vera Handels (18) 
04-09 Eike Widdau (10) 
06-09 Christian Bukowski (10) 
09-09 Luc Snijders (7) 
11-09 Mikel Duykers (23) 
18-09 Michel Handels (36) 
19-09 Isa Habets (10) 
22-09 Sam Brassé (6) 
28-09 Pastoor Bouman (43) 
29-09 Justin Loock (13) 


