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Beste lezers,
Het jaar 2007 is alweer een tijdje aan de gang en zo gaat ook het Lopend Vuurtje zijn derde jaargang in. Het scoutingjaar is wel al over de helft en langzaam begint iedereen naar de zomer te kijken. Want dan is het natuurlijk tijd voor
zomerkamp ! Maar zover is het nog niet. Alle scoutingactiviteiten gaan gewoon door en dat blijkt ook uit deze editie.
Hieronder een verslag van de installatie die pasgeleden bij de Welpen geweest is en op de achterkant het derde deel
in de serie ‘Op bezoek bij….’ waar we deze keer een kijkje nemen bij het Uniformenfonds.
Veel leesplezier !

Egel bij de Welpenleiding !
‘Stekel stekel stekel, Sahi lijkt op een grote Egel,
Prix, prix prix, toch vinden wij jou kix’
Ja, dit was een van de yells die de welpen hadden bedacht als
welkom voor hun nieuwe leider Sahi.
Vrijdag 17 maart is er namelijk weer een nieuwe welpenleider geinstalleerd en hij was niet de enige met een nieuw groen pak. Nee,
ook Saf en Dejan, twee nieuwe welpen, werden officieel opgenomen in onze welpenhorde.
De installatie werd gehouden aan het begin van het welpenweekend en natuurlijk was er een
feestelijk programma. De welpen hebben in twee groepjes allerlei opdrachten gedaan waarmee ze
de jungle doorkruist hebben. Bij de waingoenga-rivier zijn wat gevalletjes waterschade opgelopen, maar daar gaven de welpen niks om en gingen gewoon door, want ze wilden toch het meeste
water overdragen.
Verder zijn er geheimschriften opgelost, slotcombinaties gekraakt en ook zijn veel welpen met de
neus in het meel gevallen….helemaal wit.
Uiteindelijk was er een kort officieel gedeelte waarin de nieuwe welpen en Sahi de belofte moesten afleggen en hun kale groene blouse werd gesierd met insignes.

Wist je dat?
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De oplossing van de kerstpuzzel uit de vorige
editie ‘Kerstmuziek’ was ?
Je dat natuurlijk al lang wist ?
Op zaterdag 17 februari de carnavalsviering
in het scoutinggebouw was ?
Hiernaast de groepsfoto van die dag staat ?
Per 1 januari Esther (Raksha) na 17 jaar
gestopt is bij de Welpenleiding ?
Een nieuwe baan en 2 (bijna) nieuwe kinderen iets te veel tijd in beslag namen ?
Ze zeker niet weg is bij de vereniging maar in
het groepsbestuur zit ?
Fieny de afgelopen tijd al drie nieuwe stafleden heeft geïnstalleerd ?
Dit Mikel (Welpen), Rowena (Gidsen, zie ook
onze site) en Chantal (Bevers) zijn ?
We natuurlijk erg blij met deze versterkingen
zijn ?

Op bezoek bij …. Het Uniformenfonds

Agenda

In voorgaande edities hebben we jullie al voorgesteld aan het Stichtingsbestuur en
het Materiaalbeheer van onze vereniging. Nog zo’n onderdeel van de vereniging
waar misschien niet iedereen weet van heeft is het Uniformenfonds. Zo’n 20 jaar
geleden hebben wij dit fonds, met als belangrijkste doel het beperkt houden van de
kosten van een nieuw uniform, opgericht. Iedereen die van de Bevers tot aan de
Explorers heeft meegedraaid weet dat er minimaal 4 uniformen gedragen worden.
Vaak zelfs nog meer omdat je rond je 12e vaak extra hard groeit.
Een nieuw uniform kost al gauw zo’n 30 euro. Bij het uniformenfonds kunnen gebruikte uniformen worden ingeleverd en worden gekocht. Dit allemaal voor 10 euro. Zo krijg je nog geld voor je oude uniform en is iemand anders weer goedkoper
uit.
Verder zijn alle andere onderdelen inclusief onze eigen scouting T-shirts en truien
daar te koop. Zie de inventarislijst op onze site onder Algemeen\Uniformenfonds.
De afgelopen 10 jaar is het uniformenfonds beheert door Marjosé Kist. Maar zoals
jullie in de vorige editie onder de ‘Wist je datjes’ hebben gelezen, wilde zij ermee
stoppen.
Heel snel was al een opvolger gevonden namelijk Guy Willems
(van de Gidsenleiding). Vanaf begin maart heeft hij het uniformenfonds overgenomen van Marjosé.
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Brit Mulders (23)
Anouk Theunissen (7)
Saf Alberts (8)
Fieny Mulders (62)
Maurice Nieuwenhuis (34)
Martijn Vaessen (9)
Stephanie van der Burgt (19)
Pieter Vromen (24)
Aram Sangen (23)
Michiel Jung (20)
Erik Delsing (13)
Roger Milder (33)
Bram Kist (20)
Thom Wings (20)

Zondag 22 april
St. Jorisviering

Zijn eerste daad heeft Guy al verricht: via een oude legerkamaraad heeft hij een partij van 30 stuks ongebruikte 3-Cells
Maglite’s opgekocht. Deze lampen zijn heel stevig en raden wij
ook aan iedereen aan .
Voor een echte dumpprijs van 10 euro zijn deze bij het uniformenfonds te koop. Mail naar uniformenfonds@tarcisius.nl

Scouty’s Tip
Bij het stoten van hoofden of andere
lichaamsdelen, kun je boter op de zere
plek smeren. De volgende dag is de bult
en de blauwe plek veel minder zichtbaar en minder pijnlijk. Het soort boter maakt
niet uit. Probeer het eens !

OP = OP

Juf: "Jantje, je moet je gezicht beter wassen.
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten
hebt." Jantje: "Wat dan, juf?" Juf: "Brood met
chocoladepasta." Jantje: "Fout juf, dat was
gisteren."

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:
Speltak:
Bij scouting sinds:
Leukste scoutingactiviteit:
Fijnste kamp
Wat doe ik graag:
Waar ik een hekel aan heb:
Favoriete Sport:
Lievelingslied:
Mooiste CD:
Mooiste film:
Leukste tv-programma:
Lievelingseten:
Wat ik later worden wil:
Wat zou ik doen met een miljoen:
Mijn huisdier(en):
Favoriete website:

Mattijn Handels
30 juni 1995
Verkenners
5 jaar
naar het bos gaan
Welpenkamp in Dedenborn (2005)
Voetballen bij SVN
Pionieren
Voetbal
50 cent
Massacre
Meet the Fockers
TMF
Mc Donalds
Kok, profkeeper
een deel aan arme landen en familie geven, mooi
huis/auto kopen
tropische vissen
van Feyenoord,voetbal international en Funny ga
mes

Het estafette-interview gaat nu naar: Kaa (Welpenleiding)

Redactie
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 1 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:
mei

