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Hallo Scoutingvrienden, 
 
Na lang wachten is hier dan eindelijk weer een editie van het Lopend Vuurtje. We blikken terug op twee leuke activitei-
ten die pas hebben plaats gevonden: het kaderweekend en de installatie bij de Bevers. Vooral de installatie is bijzon-
der omdat er maar liefst 3 nieuwe stafleden zijn geïnstalleerd. Dat is voor onze vereniging altijd weer een mijlpaal om-
dat de staf het programma maakt waarbij de kinderen zoveel plezier hebben en veel kunnen leren. 
 
Veel leesplezier. 
 
Redactie Lopend Vuurtje 

� Onze vernieuwde website steeds meer gebruikt wordt om alle speltakactiviteiten aan te kondigen ? 
� Er ook steeds meer foto’s en verslagen op komen ? 
� De oplossing van de fotopuzzel uit de vorige editie een kameel was ? 
� Er veel oplossingen kwamen maar niemand dit goed had ? 
� Op de nieuwjaarsreceptie een viertal mensen in het zonnetje zijn gezet vanwege hun bijdrage aan 

de vereniging de afgelopen jaren ? 
� Zij hier niet op gerekend hadden en vol trots de waarderingstekens in ontvangst hebben genomen ? 
� Vanaf 1 september de contributie wordt verhoogd naar € 7,50 ? 
� Dit noodzakelijk is vanwege de teruggelopen subsidies ? 
� Er voor 1 september meer informatie komt van de penningmeester over de contributie ? 

Wist je dat?
   

Een moorddadig kaderweekend 
 
In het eerste weekend van februari hebben 15 kaderleden van de groep zich verzameld in Hoensbroek voor weer een 
kaderweekend . Het beloofde een heus moordweekend te worden... 
 
Op vrijdagavond werd, nadat alles was ingericht, het “ Levend Cluedo” spel gespeeld. Nadat iedereen weer terug in het 
gebouw was hebben we nog gezellig onder het genot van een kop warme chocomelk bij de open haard gezeten.     
Na het ontbijt op zaterdagochtend hebben we 
‘krantenmeppertje’ gespeeld. Wil je geoorloofd iemand eens 
hard meppen dan is dit spel zeker een aanrader…  
 
Na een korte break met koffie, thee en koek gingen we naar 
Maastricht. In Maastricht werden we in twee groepjes ver-
deeld en gingen we het heuse “Flikken Maastricht” spelen.  
Iedere groep kreeg een dossier waarin een profiel van een 
slachtoffer, krantenknipsels, getuigenverklaringen en een 
routebeschrijving was opgenomen. In Maastricht moesten er 
dan vervolgens alibi’s gecheckt - en getuigenverklaringen 
geverifieerd worden.  De route ging langs mooie plaatsen in 
Maastricht waar je normaal gesproken niet snel komt.  Al 
met al was het een zeer leuke en geslaagde tocht.   
 
Na het avondeten volgde het rechtbankspel. Vooral Yoeri 
speelde zijn rol erg overtuigend, waardoor de rechters, de 
parketmeester en de jury al voordat hij twee zinnen had 
gezegd onder de tafel lagen van het lachen. Nu de lachspieren bij iedereen warmgedraaid waren konden we verder met 
het echte werk: Het moordspel van de lama’s! Hierbij kwamen verschillende personen, moordwapens en locaties aan 

bod en zorgde voor veel hilarische momenten. 
 
Ter afsluiting van de avond werd nog het alom bekend ‘Weerwolvenspel” gespeeld. Een spel vol beschuldigingen en 
discussies! Na een (voor sommige korte) nachtrust was de laatste dag van dit moordend weekend aangebroken. De 
wandelschoenen werden aangetrokken voor het laatste programma onderdeel. Een coördinatietocht welke door middel 
van kaart en kaarthoekmeter gelopen werd.  Op het gebouw aangekomen hebben we met z’n allen alles opgeruimd en 
gepoetst en vertrokken we weer richting huis… Al met al een leuk en zeer geslaagd weekend!     



26 maart 
Heitje voor een karweitje 

 
29 april 

St Jorisviering 
 

21 mei 
Poetsdag 

Wat is dit ? 
Een moeder loopt met haar dochtertje in de 

dierentuin. Dan komen ze bij de apen. Zegt 

het dochtertje: “Hé, die aap lijkt precies op 

oom Geert.” Haar moeder antwoordt: “Dat 

mag je niet zeggen!” Dan zegt het dochtertje: 

“Nou en, die aap hoort het toch niet”. 

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:      Cyriel van de Ven  
Geboortedatum:     13 juni 1972 
Speltak:      Bevers 
Bij scouting sinds:     1978 
Leukste scoutingactiviteit:    Dat zijn er te veel om uit te kiezen 
Fijnste kamp     Tsjechië 1996 
Wat doe ik graag: Maakt niet uit als ik maar bezig ben  
Waar ik een hekel aan heb:    Stil zitten 
Favoriete Sport:     RPM (soort fitness op een hometrainer) 
Lievelingslied:     Jens-Loops en Tings 
Mooiste CD:     Enigma—MCMXC A.D. 
Mooiste film:      ‘Allo ‘Allo 
Leukste tv-programma:    Formule 1   
Lievelings eten:     Bami (maar dan wel die van Hanny)  
Wat ik later worden wil:    Nog ouder 
Wat zou ik doen met een miljoen:   Lekker laten rentenieren 
Mijn huisdier(en):     Tijgertje (kat)    
Favoriete website:     www.stichtingkleinebeer.nl   
 

Het estafette-interview gaat nu naar:  Felicia Backhuis 
 
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 1 april naar lopendvuur-
tje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus 

in het HK 
 

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

   Bevers en leiding geïnstalleerd 
 
Voor de bevers was 22 januari geen gewone zaterdagochtend want deze zaterdagoch-
tend hadden alle bevers eerst hun bedje opgemaakt in ons HK, ze mochten lekker blij-
ven logeren. 
 
In de grote zaal stonden ook al allerlei spullen klaar, ballonnen, appels, bekers, koek-
jes, koffie, een groot doek aan de muur en nog veel meer…wat zou er gaan gebeuren??  
Vandaag worden 3 bevers én 3 beverleid(st)ers Vera, Cyriel en Berry, geïnstalleerd, ze 
krijgen allemaal een échte scouting-bever-blouse en dan horen ze er helemaal bij. Maar 
voordat dit officiële onderdeel begint, start een heuse quiz: ”de bevers tegen de leiding”.  
De bevers moeten allerlei opdrachten doen en proberen om dit beter te doen dan de 
leiding. Ze moeten bijvoorbeeld proberen om zoveel mogelijk schoenen te verzamelen en 
ook moeten ze een woord spellen en zoveel mogelijk bewoners van Hotsjietonia opnoe-
men. Bijna alle opdrachten blijken een makkie voor de bevers…………...maar voor de 
leiding nog even niet. De leiding verliest en moet nog een paar extra opdrachten doen 
gelukkig kan Vera goed stapelen met appels en wordt Berry een beetje gematst met 
bekertjes blazen. Cyriel moet op een 
heel lastige manier snoepjes eten maar 
dat zie je verderop in dit Lopend Vuurtje 
nog op een foto. 

 

Daarna volgt de installatie. Eerst krijgen 

de kids en daarna de nieuwe leiding de 

insignes op hun blouse gespeld en na-

tuurlijk krijgen ze ook onze groepsdas 

om, hun scoutfit is dan helemaal com-

pleet.  Bevers gefeliciteerd met jullie 

nieuwe leden en heel lang veel scouting-

plezier samen! 

   Verjaardagen 
 
12-01 Kyllian Vertommen (13) 
23-01 Maan Baarda (83) 
28-01 Mick Schmeitz (16) 
29-01 Christie Buijsen (7) 
19-02 Yoeri Haszing (21) 
23-02 Esther Nieuwenhuis (38) 
25-02 Stef Smeets (13) 
06-03 Anouk Theunissen (11) 
08-03 Saf Alberts (12) 
18-03 Fieny Mulders (66) 
25-03 Maurice Nieuwenhuis (38) 
26-03 Vanessa Theunissen (29)  
27-03 Martijn Vaessen (13) 
27-03 Stephanie van der Burgt (23) 
 
 


