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Hallo Scoutingvrienden,
We zitten alweer volop in het scoutingjaar en dat is goed te merken. Dit jaar heeft de vereniging een extra drukke
agenda met veel activiteiten waarvan een aantal al geweest is (Fancy Fair, Opening scoutingjaar, JOTA en het Overvliegen). Ook worden door de speltakken naast de opkomsten diverse activiteiten ondernomen. Zo namen de Gidsen
deel aan de scoutsdag, gingen de Kabouters alweer een tijdje geleden naar de kinderboerderij Peewee en hebben de
Explorers voor de eerste keer meegedaan aan de zeepkistenrace (en hebben gewonnen !). Van deze laatste twee
vind je de verslagen en foto’s op onze website.
Veel lees plezier !
OPENING SCOUTINGJAAR 2007-2008
Dit jaar werd ‘Opening Scoutingjaar’ voor het eerst georganiseerd in Landgraaf door
een samenwerking van Scouting de Pioniers, Pius XII en St. Tarcisius. Eerdere jaren werd deze activiteit ook wel georganiseerd maar dan niet specifiek voor Landgraaf, wij konden dan altijd aansluiten bij de regio. Helaas was dit vaak tegelijkertijd met onze Fancy-fair en Rommelmarkt waardoor het voor ons niet mogelijk was
om mee te doen. Toen kwam het idee om voor de Landgraafse scoutinggroepen hier
een eigen activiteit van te maken. Deze werd gehouden op zaterdag 29 september en
was, ondanks het zeer slechte weer, een succes.
De officiële opening van de activiteit vond plaats op het raadhuisplein waar ook de
wethouder van jeugdzaken Harry Leunessen een woordje deed.
Na de opening werden groepen gemaakt per speltak, de programma’s werden verspreid over de 3 scoutinggebouwen en ook nog op de heide uitgevoerd. De bevers liepen een fototocht richting ons gebouw en deden daar het ‘kaasspel’. De welpen en kabouters gingen eerst voor een programma naar de Pioniers en via
een speurtocht kwamen ze daarna ook in ons gebouw terecht. Vervolgens ging de hele groep naar het gebouw van Pius
XII daar stond Rubens poppentheater klaar. Dit was niet alleen een poppenkast, maar voor een aantal kinderen ook
een verkleed- en toneelpartijtje met prinsessen en piraten die mee moesten spelen in de voorstelling. De scouts hebben
een nette versie van het TV-programma ‘Over de Rooie’ gehouden in ‘Op de kamp’ en zijn daarna via een speurtocht
ook naar Pius XII gelopen.
Door de aanhoudende regen viel het kampvuur met barbeque aan het einde letterlijk in het water. Maar enkele doorgewinterde scouts is het toch gelukt om in de pauze van het poppentheater voor iedereen een gegrilde frikandel te verzorgen, waar gretig van werd gesmuld. Als aandenken aan de opening heeft iedere deelnemer een insigne ontvangen zoals
hierboven is afgebeeld
Al met al was het resultaat van de eerste grote gezamenlijke activiteit van deze drie scoutinggroepen een geslaagde middag en kunnen we concluderen dat de samenwerking voor herhaling vatbaar is.

Wist je dat?
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De winnaar van de 1e prijs van onze loterij ook de 3e prijs won ?
Hij zo blij was dat hij de scouting spontaan 15 euro sponsorde ?
De oude bekende op de foto uit de oude doos onze eigen aalmoezenier Bouman is ?
Hij toen nog stagiaire was vanuit Grootseminarie Rolduc en als leider mee was naar het
zomerkamp Bernkastel in 1987 ?
De andere bekende op de foto (achter de hand) Esther Nieuwenhuis is ?
De C1000 sponsoractie de vereniging 137 euro opleverde ?
Wij de actie van de C1000 heel sympathiek vinden ?
De actie volgend jaar herhaald wordt ?
Wij eigenlijk geen reclame willen maar als je dan toch boodschappen moet doen…. :)
Wij natuurlijk ook alle mensen willen bedanken die hun muntjes in onze koker hebben geduwd ?
De Fancy Fair wederom een succes was ?
Het oudercomité erg blij was met de inzet van zoveel medewerkers voor en tijdens de Fancy
Fair ?
De barbecue die een week later gehouden werd voor de medewerkers, volgend jaar herhaald wordt ?
De oplossing van de kamppuzzel ‘De redactie van het lopend vuurtje wenst iedereen een
heel fijn zomerkamp’ was ?

Naar de scoutsdag samen met de Gidsen uit Maasniel

Agenda

Het is zaterdag 1 september. Vandaag gaan we met de Gidsen van Scouting St.
Joris Maasniel gezamenlijk naar het Gaiapark. Daar wordt dit jaar de scoutsdag
gehouden voor alle scouts uit de regio. Voor het park treffen we ook nog Bremske,
Ando en Majorie met de Kabouters die ook met deze dag mee doen (geen scouts
maar dat was geen probleem).
Nadat alle aanwezige groepen uitleg hebben gekregen over de tocht die we gaan
lopen gaat iedereen op eigen gelegenheid op pad.
Om 13:00 uur is er een demonstratie met echte roofvogels, hier gaan we dan ook
heen kijken, alleen de staf van de Gidsen van Roermond durfde dat niet. Zij waren
bang dat de vogels in hun haren bleven hangen.
Na nog wat rond geslenterd te hebben en nog een hooigevecht in de hooistal geleverd te hebben, is het dan weer helaas 16 uur en dus tijd om terug naar het HK te
gaan.
Op het menu staat friet en frikadel, dat
gaat er dan ook wel in na een zware dag
in een dierenpark rond gelopen te hebben. ’s Avonds gaan we naar het bos om
een potje vlag veroveren te spelen. Bij de
groep van Maasniel was vooraf een gewonde gevallen: zij had een knie tegen
haar hoofd gekregen en had last van
haar voeten (?). Omdat we haar niet alleen achter konden laten op het gebouw
besloten we haar in de bolderwagen te
laden en haar zo mee naar het bos te
nemen.
Zondagsmorgens hebben we lekker ontbeten, we hebben toen nog het improvisatiespel “De Lama’s”gedaan. Dit was zeer leuk. Tegen 13 uur kwamen de ouders de
Gidsen van Maasniel weer ophalen en was dit leuke weekend weer voorbij. De belofte is gemaakt om het volgende weekend bij hun te houden.

Scouty’s Tip
Wil je yogho yogho en er je hebt gister
het laatste pakje op gedronken maar
er staat wel yoghurt en siroop in de
kast ? Dan kun je het zelf maken : schenk wat water en siroop in de yoghurt
en goed roeren.
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Christiaan Fijen (31)
Myrthe Wings (18)
Luann Lu-Lu Hausmann (7)
Hetty van der Burgt (46)
Tom Acampo (14)
Kayleigh Kolker (8)
Ronald Weelen (31)
Martin Cremers (14)
Brian van der Burgt (17)
Sylvana Buschek (15)
Dyonne Vrouenraets (10)
Ellen Roncken (11)
Lei Extra (55)
Elaine Rademakers (14)
Jeroen Hendrix (28)
Joyce Haszing (20)
Brian Eleveld (20)
Jo Buskens (78)
Rowena Broeke (20)
Maan Baarda (79)
Dejan Buha (8)
Mick Schmeitz (13)

Kerstviering
Vrijdag 21 december

Jantje komt thuis met zijn rapport en na het
bekijken ervan, zegt zijn vader: "Dat is een
slecht rapport Jantje, dat verdient straf."
Waarop Jantje antwoordt: "Dat vind ik ook pa!
Ik weet wel waar de meester woont."

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:
Lievelings eten:
Wat ik later worden wil:
Wat zou ik doen met een miljoen:
Mijn huisdier(en):
Favoriete website:

Hetty van der Burgt
10 november 1961
Voorzitter Groepsraad
1986 als Beverleidster
Zomerkamp natuurlijk maar de afgelopen JOTA was ook erg leuk
Met de Bevers in Berg en Terblijt (2001) en het gezamenlijke kamp
in 2005
Fotograferen en tuinieren
Oneerlijke mensen en onrecht in het algemeen
dansen, schaatsen (om te kijken) en formule 1
‘Can’t stop loving you’ van Phil Collins
Alles van Phil Collins
Redactie
Dirty Dancing en ‘De Davinci Code’
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
CSI en Bones
opmerkingen voor 1 januari naar lopendGrieks
vuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenOud
bus in het HK
Huis laten afmaken, nieuwe auto kopen en op
vakantie gaan.
Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
2 katten: Moppie en Lotje, 4 konijnen en een cavia
www.hettyvdburgt.mijnalbum.nl,
VOLGENDE EDITIE:
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Het estafette-interview gaat nu naar: Dhr Maan Baarda

