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2E EDITIE 2007
KAMPUITGAVE

Beste lezers,
De zomer begint bijna en de kampen staan voor de deur. Deze editie van het Lopend Vuurtje is extra uitgebreid. Binnenin vindt je van alle speltakken informatie over het zomerkamp.
Verder heel veel artikelen deze keer, een nieuw item, een kamppuzzel en de gebruikelijke onderdelen. De redactie
bedankt ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd een de tot standkoming van deze editie.
Veel leesplezier
De redactie
ST. JORISVIERING OP VOSSENJACHT
Met een kleine vertraging vond op 6 mei de Sint Jorisviering weer plaats. Dit
jaar werd er een vossenjacht georganiseerd. Zoals gebruikelijk begon de Sint
Jorisviering met een korte viering waarin het verhaal van Sint Joris verteld
werd. Daarnaast werd ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan op
overtuigende manier vertolkt door enkele jeugdleden (zie de foto rechts waar
Hathi zonder moeite een ezel speelt).

Na afloop van deze viering ging de vossenjacht van start. Zes groepen gingen in
de nabije omgeving van het gebouw op zoek naar onder andere; een boswachter, een timmerman, een zwerver en vele anderen. Aan het einde van de middag werd bekeken welke groep de meest talentvolle vossenjagers waren. Als
afsluiting van de middag vond de traditionele bloemverbranding in het kampvuur plaats.

Na afloop van de St. Jorisviering is voor de niet-jeugdleden nog een barbecue
georganiseerd. Deze was ondanks een groot overschot aan (verbrand) vlees,
erg gezellig.

Wist je dat?
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De Explorers en stafleden op 21 april wederom de mouwen hebben uitgestoken op
de Amstel Gold race ?
Dit een aardige cent heeft opgeleverd ?
We voor volgend jaar alweer gevraagd zijn ?
De Explorers samen met andere scoutinggroepen bij Pinkpop ook hebben gewerkt
bij de milieubrigade ?
We dit al sinds 1993 doen ?
Het uniformenfonds toch geen hele goedkope maglites verkoopt ?
Er toch 12 maglites besteld zijn ?
Niemand die besteld had de 1 april grap leuk vond ?
Wij er toch wel om konden lachen ?
Bij de Kabouters en bij de Explorers nieuwe stafleden aan het snuffelen zijn ?
Zij allebei al ruime scouting ervaring hebben ?
Het hun tot nu toe goed bevalt ?
Onze kabouterleidster Bremske ruim 2 weken in Amerika is geweest ?
Ze daar heel veel bedrijven bezocht heeft die te maken hebben met dieren?

PENNINGMEESTER GEZOCHT

STAFLEDEN BEVOEGD

Aan het einde van het jaar zal Guido Vinck
stoppen als penningmeester van onze vereniging. Guido heeft dan 4 jaar penningmeesterschap erop zitten. Vanwege tijdgebrek in verband met zijn werk en de passie voor zijn
andere grote hobby (duiken) wil hij zijn functie overdragen.

Maar liefst 6 van onze stafleden zijn in het afgelopen seizoen op cursus
geweest. In het najaar van 2006 begonnen zij aan de zogenaamde Basisperiode waarin hen de fijne kneepjes van het leiderschap werden bijgebracht. Dit voorjaar deden zij mee aan de kampvaardigheidscursus.
Vanaf nu kunnen:
Chantal Koekkoek (Bevers)

Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe
penningmeester. De penningmeester beheert
binnen onze vereniging alle geldmiddelen en
is dus verantwoordelijk voor alle betalingen
en ontvangsten.

Rowena Broeke (Gidsen)
Thom Wings (Welpen)
Mikel Duijkers (Welpen)

De penningmeester maakt deel uit van het
stichtingsbestuur en is daarmee ook medeverantwoordelijk voor het beheer van gebouw
en materialen.
De nieuwe penningmeester moet over de volgende eigenschappen beschikken:

-

Boekhoudkundige ervaring (opstellen
jaarverslagen, begrotingen)
Beschikken over een computer met
internetaansluiting
Minimaal de leeftijd van 21 jaar hebben

Heeft u interesse of kent u iemand die hier
geschikt voor is, dan kunt u voor informatie
contact opnemen met onze stichtingsvoorzitter Geert Janssen:

Stephanie van der Burgt (Kabouters)
Koen Bloemen (Kabouters)
niet alleen als volwaardig staflid meedraaien, ook vindt de groep dat zij
voldoende bagage hebben meegekregen om met de jeugdleden op kamp,
bivak of logeerpartij te gaan.
Bij de uitreiking van de *Verklaringen van Bevoegdheid* op 29 april
jongstleden is aan hun een kleine attentie namens de
groep uitgereikt. Dit, als blijk van waardering voor de tijd
en energie zij in het afgelopen seizoen hebben gestoken in
het volgen van de cursussen. Het is bijna vanzelfsprekend,
dat nu ook de programma's van hun speltakken nog frisser en nog sprankelender zullen worden.
Ook in het komende seizoen zal een aantal stafleden een of
meerdere cursussen volgen. Zij zullen daar nog voor benaderd worden.

Telefoonnummer: 045-5462385
E-mail:
g.j.e.Janssen@kpnplanet.nl

GIDSEN OP RSW
Het is 11 mei 2007 16.30 uur, bij het HK van St. Tarcisius verzamelen langzaam de
Gidsen om naar het kampeerterrein van de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden)
te vertrekken.
De RSW is een weekend waar diverse Scoutinggroepen uit de Regio Parkstad en
Carboon tegen elkaar strijden voor een plaatsje op de LSW (Landelijke Scouting
Wedstrijen). De gidsen is de eerste speltak die namens onze groep mee doet aan het
wedstrijdweekend.
Na aankomst op het terrein en zich aangemeld te hebben, was het zaak om het
subkamp te zoeken en je te melden bij de staf aldaar.
Onze stoere gidsen trokken ten strijde als “The New One’s” en begonnen met het
opbouwen van de tent en de keuken waarmee de wedstrijd officieel begonnen was.
De wedstrijd gedurende het weekend bestond o.a. kaart en kompas, pionieren, sport
en spel en een tocht en dat allemaal in het
thema “het land van Koning Arthur”.
Na een weekend hard gestreden te hebben
volgde zoals ieder RSW-weekend de sluiting
en de prijsuitreiking. Scouting Welten bezette bij de trainingsgroepen de eerste en de
tweede plaats. De derde plaats was voor onze stoere meiden en lieten daarbij ervaren scoutinggroepen, waar ze toch een beetje bang voor waren, ver achter zich.
Helemaal niet slecht voor een eerste keer ! Op naar het volgend jaar en wie weet
dan met onze Verkenners erbij. ;o)
De Gidsen
Het volledig verslag van het weekend staat op de Gidsenpagina van onze website www.tarcisius.nl

Uit de oude doos van Tarcisius

Een nieuwe rubriek in deze editie
van het Lopend Vuurtje: ‘Uit de oude
doos van Tarcisius’.
De foto hiernaast is alweer 21 jaar
oud. Toch staat hier iemand op die
nog steeds (of eigenlijk alweer) lid is
van de vereniging.
Over wie hebben we het ? En weet
je misschien ook op welk kamp deze
foto genomen is ?
Ps als je heel goed kijkt kun je nog iemand
ontdekken die er nog steeds bij is.

Op bezoek bij …. Het Oudercomité
Binnen onze vereniging hebben we ook nog een groep actieve ouders verzameld
in het oudercomité. Dit comité, dat al in 1962 is opgericht’, ondersteund op allerlei manieren de vereniging. De belangrijkste taak van het oudercomité is het
verdienen van extra geld waarmee we het kampmateriaal aanschaffen en het
gebouw onderhouden. Want met alleen de contributiegelden redt de vereniging
het financieel niet. Daarnaast steken de ouders ook nog regelmatig de handen
uit de mouwen en doen onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en materialen.
Ook helpen zij de leiding
met het organiseren van de
verschillende gezamenlijke
activiteiten zoals bijvoorbeeld de St. Jorisviering.
Natuurlijk is niet alleen
werken. Jaarlijks hebben de
leden van het oudercomité
een uitstapje of een activiteit. Zoals in Oost Maarland
vorig jaar.
De grootste terugkerende activiteit die georganiseerd wordt door het oudercomité
is de Fancy Fair. Deze rommelmarkt met extra activiteiten wordt elk jaar in het
derde weekend van september gehouden. Van kleren, boeken, platenspelers,
glaswerk tot bloempotten en tuinmeubels. Je kunt het zo gek niet bedenken of
het wordt er verkocht. Daarnaast is de Fancy Fair ook een echte verenigingsactiviteit waar iedereen zijn bijdrage aan levert maar ook een gezellig weekend oplevert
Voor de komende editie van de Fancy Fair op 15 en 16 september, is het oudercomité op zoek naar ouders die willen helpen met het verkopen van de spullen.
Heeft U hier interesse in dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het
oudercomité Hugo Wings:
Telefoonnummer: 06-20495104
E-mail:
oudercomite@tarcisius.nl

Scouting St. Tarcisius
reikt cheque uit aan de
Kindervallei
Onze groep reikte een cheque uit t.w.v. € 180,00 euro
die ten goede komt aan het
Ronald McDonald kinderfonds ‘de Kindervallei’ te
Valkenburg. Dit bedrag is
was het resultaat van de
boodschappakketen-actie
vorig jaar gehouden door het
oudercomité.
Deze uitreiking vond plaats
op zaterdag 21 april 2007 bij
McDonalds te Landgraaf. Er
waren 4 Bevers, 2 Gidsen en

het Beverteam aanwezig om
de cheque te overhandigen
aan de bedrijfsleider
Na het uitreiken van de cheque werd er met veel plezier
gesmuld van een HappyMeal, waarna we weer terug
keerden naar het Scoutinggebouw.

Agenda
Zomerkamp puzzel
In het onderstaande bericht staat een boodschap aan
iedereen die op kamp gaat. Kun jij hem vinden ?
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21-05
23-05
28-05
30-05
25-06
27-06
28-06
30-06
05-08
06-08
07-08
07-08
08-08
09-08
14-08
14-08
18-08
21-08
22-08
26-08
02-09
11-09
15-09

Hugo Wings (56)
Véronique Buring (6)
Dr. van Hooren (47)
Berry Rinkens (15)
Jeffrey Janssen (12)
Guy Willems (35)
Koen Bloemen (19)
Mattijn Handels (12)
Chretien Bastin (9)
Runa Koekkoek (7)
Kimberly van der Burgt (11)
Ger Extra (59)
Jimmy van der Wardt (9)
Thomas van Haaren (29)
Sylvia Römkens (20)
Wim Donlou (13)
Wieviem Alberts (10)
Dennis Porada (13)
Heinz Feiter (74)
Chantal Koekkoek (36)
Vera Handels (15)
Mikel Duykers (20)
Maikel Janssen (14)

15 en 16 september
Fancy Fair

Scouty’s Tip
Met de zomer op komst een tip voor als
je gestoken wordt door een wesp. De
plek waar je gebeten bent direct overgieten met sinaasappelsap. Het zuur van
het sap verdooft de steek

Twee honden zitten in bad. Zegt de ene tegen
de andere:
"Wafwifwoefwafwafwafwafwoefwoefwoefwoef
wifwif." Waarop de andere antwoord:
"Doe er dan wat koud water bij!"

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:

Pieter Vromen
1 april 1983
Leiding bij de Welpen
Bevers 1989
stoeien met de Welpen en bosspel ‘s avonds
Welpenkamp Süsterseel ‘Reis rond de wereld’ (2004)
Computeren, stedentrip maken
Ruzie
badminton
Red house van Jimmy Hendrix
Ixnay on the Hombre (Offspring)
Goodfellas, Fight club
Peking Express
Rood biefstuk met pepersaus
Een lieve vader
luxer gaan leven en een wereldreis maken met
Bagheera
geen
frontpage.fok.nl

Het estafette-interview gaat nu naar: Hetty van der Burgt (groepsvoorzitter)

Redactie
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 1 september naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de
brievenbus in het HK
Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
VOLGENDE EDITIE:
september

