Pionieren:

Agenda

Elk jaar is het de bedoeling dat de Verkenners een belangrijk Scouting-insigne halen. Dit
jaar zijn de jongste Verkenners bezig om het insigne pionieren te halen zodat ze op kamp
straks bouwwerken kunnen maken. Hieronder staat een kleine bijdrage van Tom Acompo:

12-4
17-4
19-4

Bart, Martin, Adam en ikzelf zijn bezig met het insigne pionieren. Op dit
moment hebben we verschillende knopen geoefend en zijn we bezig met de
sjorringen (met touwen palen aan elkaar vastbinden). Wij vinden pionieren
heel erg leuk. Vooral als we straks bouwwerken kunnen gaan maken, zoals
bijvoorbeeld de zandlopertoren.
Dat vind ik pas echt leuk !
Groetjes Tom Acampo

Ps op de foto zijn Adam en ik (rechts) bezig
met een driepootsjorring
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Aram Sangen (21)
Michiel Jung (18)
Dyon van den Broeck
(17)
Erik Delsing (11)
Roger Urlings (18)
Roger Milder (31)
St. Jorisviering
Bram Kist (18)
Thom Wings (18)
Laura Förster (13)
Kyra Reinaerts (13)
Kevin Kockelkorn (7)
60-jarig Jubileum

Denk eraan dat vóór 1 mei
2005 alle aanmeldingen voor
het zomerkamp ingeleverd
moeten zijn!

Wil je meer weten over de vaardigheden die
Verkenners krijgen aangeleerd surf dan eens
naar de website www.tarcisius.nl onder
speltakken/verkenners/vaardigheidsinsignes

Scouty’s Tip
Lucifers besparen
Als je morgens wakker wordt en je wilt weer een vuurtje, om je
koffie te kunnen zetten. Pak je uit het kampvuur van de vorige
avond, twee "vlakke" verkoolde houtjes. Daar leg je een kooltje
tussen die je net onder in het as hebt gevonden. Even blazen en
je hebt je vuurtje weer branden, zonder een lucifer te verbruiken.

Pietje komt thuis zonder zijn
Rapport. Vader vraagt waar is je rapport. Antwoord Pietje: ik heb
het even uitgeleend aan Jantje, die wou zijn vader eens flink laten
schrikken

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:
Geboortedatum:

Roger Milder
20 april 1974

Speltak:
Functie bij scouting:
Bij scouting sinds:

Explorers
Explorersbegeleider
1986

Leukste scoutingactiviteit:
Fijnste kamp:

bosspelen, verstopdropping, nachthike
als leiding : Zomerkamp 2004 in Tsjechië (lees ons verslag!!!)
als lid : Intercamp (toen ik nog jong en knap was)
Wat doe ik graag:
cabaret kijken, scouting, op vakantie gaan.
Waar ik een hekel aan heb:
qua eten: erwten qua mensen: liegen, racisme
Favoriete Sport:
lekker lui …. schaken
Lievelingslied:
Golden Earring – When the lady smiles
Mooiste cd:
Phil Collins – Dire straits… een echte mooiste cd heb ik niet.
Mooiste film:
geen flauw idee, misschien The Green Mile???
Leukste tv-programma:
CSI, alle series waarin je eens flink kunt lachen
Lievelings eten:
peenwortelmoerestamphutspot
Wat ik later worden wil:
gespecialiseerd Stroke-/ BrainCare Unit verpleegkundige
Wat zou ik doen met een miljoen: Een deel investeren in onze vereniging, een groter
deel in ons nieuwe huis en met het grootste deel vakantie!!!!!
Mijn huisdier(en):
de kanarie (Henkie); de goudvis (als ik hem nog ontdooid krijg)
Favoriete website:
www.tarcisius.nl en www.rogermilder.nl
Het estafette-interview gaat nu naar: Yoeri Haszing (verkenner)

Redactie
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 7 mei naar
lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de
brievenbus in het HK
Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
VOLGENDE EDITIE:
14 mei

