
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Agenda 

2-9       Vera Handels (13) 
4-9       Jimmy Smeystens(5) 
11-9     Mikel Duijkers (18) 
18-9     Michel Handels (31) 
19-9     Brian Schoemans(11) 
28-9     Pastoor Bouman (38) 
30-9     Jennifer Smeystens(10) 
2-10     Myrthe Wouters (13) 
2-10     Guido Vinck (40) 
3-10     Bennie Luijten (19) 
3-10     Lei Wings (49) 
9-10     Joris Jongen (19) 
10-10   Vera Förster (10) 
13-10   Kimberly Theunissen(9) 
13-10   Geert Janssen (43) 

 
Fancy Fair & 
Rommelmarkt: 
 
zaterdag 17 en 
zondag 18 
September 
 
 
 

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:      JJP van Hooren 
Geboortedatum:     28-05-1960 
Functie bij scouting:    in het begin voorzitter van de stichting maar later ere-lid  
Bij scouting sinds:    1989 toen mijn voorganger Dr.Loyson met pensioen ging 
Leukste scoutingactiviteit:    Fancy Fair en Kerstviering  
Wat doe ik graag:    fietsen , zwemmen , schaatsen, klussen, lezen 
Waar ik een hekel aan heb:   agressie 
Favoriete Sport:     wielrennen 
Lievelingslied:     vrolijke carnavalsschlagers 
Mooiste cd:     Rolling Stones 
Mooiste film: vroeger    Ben Hur , nu Gladiator 
Leukste tv-programma:    Crime Scene Investigation 
Lievelings eten:     Italiaans of visgerechten 
Beroep:      huisarts (nu begrijp je waarom ik CSI leuk vind!) 
Wat zou ik doen met een miljoen:   een deel aan St.Tarcisius geven, maar ook een  

deel aan de carnavals vereniging de  
Sweeëgelssüppers en aan Fluit- en Tambourcorps  
St.Paulus waar ik ook al jaren lid van ben. 

Mijn huisdier(en):    Cavia en vissen 
Favoriete website:    het weerbericht 
 
Het estafette-interview gaat nu naar: Crétien Bastin (Welp) 
 

Scouty’s Tip   
 
Wanneer je flink verkouden 
bent, leg dan een rauwe  
ui op je nachtkastje. 
  
 

   
 
Komt een man bij de psychiater. Psychiater 
vraagt: "Meneer, teken eens een boom." “Hoezo,” 
zegt de man: "moet u dan plassen ?” 
  

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 7 oktober naar 

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

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
21 oktober 

 

 
Fancy Fair 2005 

 
Zoals jullie weten beginnen we het nieuwe scouting jaar weer met de Fancy Fair. 
Misschien komt bij velen van jullie nu de vraag wat dit inhoudt. Waar het vooral om 
gaat bij de Fancy Fair is de rommelmarkt. 
 
Twee keer per jaar plaatst onze scouting een oproep voor rommel op te halen. Natuurlijk 
geen vuilnis, maar bruikbare spullen. Deze spullen worden door het oudercomité 
opgehaald en in het gebouw opgeslagen tot het weekend van de Fancy Fair. Tijdens dit 
weekend worden deze spullen verkocht. Verkopers zijn niet alleen leden van het 
oudercomité maar ook bijvoorbeeld staf- en bestuursleden. 
 
Tijdens voorgaande Fancy Fair’s organiseerde voornamelijk de Explorers een 
spelenkermis. Hier konden de kids zich vermaken terwijl hun ouders op de 
rommelmarkt konden rondneuzen, maar dit jaar willen we het eens anders doen! Het 
idee kwam van de groepen en werd al snel goedgekeurd door het oudercomité, namelijk 
scouting workshops. Met deze workshops willen we toekomstige leden die nog twijfelen 
om lid te worden over de streep trekken door hun te laten zien en ervaren wat scouting 
inhoud. 
 
Met de opbrengst van de Fancy Fair worden onder andere kampmateriaal, onderhoud 
van het gebouw en nog diverse dingen bekostigd. Dus het is niet alleen een gezellig, 
maar ook nog eens een nuttig weekend! 
 
Koffie, vlaai, fris zelfs een lekkere scouting hamburger zijn voor een kleine prijs 
verkrijgbaar bij de keuken. Ook dit jaar is er weer een loterij waarbij je direct kunt zien 
of je een van die grote prijzen hebt gewonnen !  
 
 
Interesse gekregen en zin gekregen om eens te komen kijken tijdens de Fancy Fair?  
Kom dan op zaterdag 17 en zondag 18 september naar ons HK en neem je ouders 
gelijk mee!  

 
 

Roy Felder – PR Oudercomité 
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