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Hallo Scoutingvrienden,
Het scoutingjaar is alweer een maand oud en dat betekent natuurlijk ook dat jullie een nieuwe editie van het Lopend
Vuurtje mogen ontvangen. En dit is hem dan ! Om jullie op de hoogte te brengen van de zomerkampen hebben we
zelfs een dubbele versie uitgebracht. Vanessa, onze groepssecretaris en redactielid van het Lopend Vuurtje, heeft alle
speltakken geïnterviewd om een stukje te schrijven.
Ook wordt in deze editie ons nieuwe logo bekend gemaakt en wordt een toelichting gegeven op de medezeggenschap
binnen onze vereniging.
Veel leesplezier.
Redactie Lopend Vuurtje

NIEUW LOGO !
Sinds afgelopen zomer heeft onze vereniging een nieuw logo. Het logo is ontworpen
door Guy Willems en bestaat uit de volgende onderdelen:

-

Lelie (symbool voor alle meisjes binnen scouting)
Klaverblad (symbool voor alle jongens binnen scouting)
Limburgse vlag
En natuurlijk onze naam !

Ons vorige officieel logo (hieronder links) was alweer zo oud dat niemand het meer
gebruikte. Daarom werd meestal het Scouting Nederland logo gebruikt
(daarnaast). Ons nieuwe logo zul je voortaan tegen komen op brieven, de website,
de nieuwe groepsvlag en misschien in de toekomst wel op een eigen insigne.

Wist je dat?
















De Fancy Fair ondanks het slechte weer op zaterdag, toch geslaagd was ?
De organisatie iedereen wil bedanken die hier aan heeft meegeholpen ?
De twee brave welpjes op de foto in de vorige editie Guy en Maurice zijn ?
Zij hier aanwezig zijn bij de opening van ons scoutinggebouw in 1981 ?
Zij nog steeds lid zijn van de vereniging (natuurlijk wisten jullie dat !)
Wij binnenkort nieuwe buren gaan krijgen ?
Zij het zeer op prijs zouden stellen als we niet meer voor hun deur zouden parkeren?
De “Wiel Ringenslaan” een prima alternatief is om de auto neer te zetten?
De Bevers door het zeer slechte weer in juli niet op kamp zijn kunnen gaan ?
Zij dit al hebben ingehaald met een weekend op 4 en 5 oktober ?
Koen Bloemen hier geinstalleerd is als Beverleider en nu … heet ?
Zij overigens ook zitten te springen om nieuwe leden ?
Michiel de komende jaren gaat studeren in Tilburg en daar ook op kamers zit ?
Hij toch zoveel als mogelijk naar de Verkenners blijft komen ?

ZOMERKAMPEN: HOE IS HET GEGAAN ?
Het is al weer even geleden, maar toch willen we hier nog even terugblikken op de verschillende zomerkampen.

Welpen
De welpen vertrokken op zaterdag richting
Tegelen naar jeugdgebouw ’T Brook. Hier gingen ze ook meteen terug in de tijd want het
hele kamp stond in het teken van de oertijd!
Eén van de eerste activiteiten die hierbij
hoorde was het maken van grotten. Deze werden met behulp van pionierpalen en zeilen gebouwd en vol ijver geverfd en versierd!
Uiteraard werden er ook diverse spellen gedaan die in het teken van de oertijd stonden
en werd er echt primitief gekookt. Toen de zon
goed doorbrak is er zelfs een waterballonnen
gevecht gehouden en kon iedereen lekker
afkoelen in een ijskoud bad met schuim. Ook
hebben de kinderen en de leiding elkaar
(uiteraard geblinddoekt!) mogen voeren met
appelmoes wat natuurlijk een groot knoeifestijn was. Tevens zijn er verschillende uitstapjes gemaakt, o.a. naar het zwembad en naar
een boerderij waar ze zelfs echte koeien
mochten melken.

Verkenners
De verkenners hebben hun zomerkamp
doorgebracht in Finsterthal in Luxemburg
waar alles draaide om spanning, valse
Italiaanse accenten en omkoopschandalen,
kortom hun kamp stond in het teken van
“De maffia.”
Alle verkenners kregen bij aanvang van het
kamp 5000 maffia euro’s die ze konden
aanvullen met het uitvoeren van corvee en
het winnen van spellen, dit alles werd
streng in de gaten gehouden door de maffiabazen die daarnaast ook nog een grote
buit in het bos verstopt hadden. Maar
tegelijkertijd moest ook voor alles betaald
worden (zelfs het naar de WC gaan !).
Ook stonden zwemmen, barbecueën en
pionieren op het programma en
mocht natuurlijk ook een hike niet ontbreken! Uiteraard zijn er ook diverse spellen
gedaan zoals het “weerwolvenspel” en
“undercover” spel. En bij een echte maffiaweek mag het ‘moordspel’ zeker niet
gemist worden!

Gidsen
Het kamp van de gidsen vond plaats bij
St. Walrick in Overasselt. Hier hebben
ze zowel met onze explorers alsook met
gidsen van een andere scoutinggroep
het kampterrein gedeeld. Het thema van
de gidsen was “Het wilde westen” Uiteraard waren er ook weer spellen in dit
thema opgezet en werd er primitief Wild
Westen gekookt.
De gidsen en explorers hebben zelfs een
excursie naar een dassenburcht gehad
met een wel heel bijzondere ontknoping!
Hier waren ze zo ondersteboven van dat
ze de excursies naar de slangenkuil en
het “roofvogel knuffelen” maar voor lief
namen.

Explorers
Naast een aantal gezamenlijke activiteiten
met de gidsen hadden de explorers ook een
aantal andere programma onderdelen. Zo
zijn de explorers bijvoorbeeld gaan kanoën
en stond er ook bij hun een hike op het
programma: Met behulp van een GPS systeem hebben ze de eerste dag een flink
stuk gelopen en met behulp van de leiding
waren ze de tweede dag binnen 20 minuten
weer terug op het kampterrein!
Ook hebben de Explorers en gidsen een
bonte avond gehouden, hier kwamen o.a.
de gidsen nieuwsquiz, de diashow, en verboden te lachten aan bod. Ook was er een
spectaculair optreden van “Luv” en werd
het kamplied 2008 “Oh Tamara” erg vaak
gezongen.

Zoals je hierboven kunt lezen waren alle kampen zeer geslaagd en zeer zeker de moeite
waard om volgend jaar (weer) mee te gaan!

Medezeggenschap in onze vereniging,
hoe zit dat?
Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten is er binnen onze vereniging het
een en ander veranderd in de structuur. Het belangrijkste voor jullie, LEDEN en OUDERS, is dat we nu een échte vereniging zijn. Dit betekent dat
leden nu ook een stem hebben in de groepsraad.
De groepsraad is dé vergadering waarin bestuur, leiding en overige kaderleden praten en beslissen over alle zaken met betrekking tot onze
vereniging. Nu is het niet zo dat bij de volgende groepsraad álle leden zijn
uitgenodigd, want dan zou het wel heel erg druk worden.
Per leeftijdsgroep zal één gekozen afgevaardigde namens deze
leeftijdsgroep deelnemen aan de groepsraad. Voor jeugdleden jonger dan
18 jaar zal deze afgevaardigde hun wettelijk vertegenwoordiger moeten
zijn. Het komt er dus op neer dat ouders/verzorgers zich kandidaat kunnen stellen om de leeftijdsgroep waarin hun kind het scoutingspel speelt
te vertegenwoordigen in de groepsraad.

17 en 18 oktober
JOTA en Overvliegen

19 december
Kerstviering

Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2009 verkiezingen te houden
over de ledenvertegenwoordiging. Meer informatie zal dan ook begin volgend jaar volgen.
Bestuur groepsvereniging Scouting St. Tarcisius

Wie is dit ?

Een belg staat met zijn eend in zijn armen op de
markt. Een Hollander komt op hem aflopen en
vraagt: “Wat kost die ezel ?”. “Kan je niet zien dat
het geen ezel is maar een eend?” zegt de Belg spottend. Waarop de Hollander antwoordt: “ Hou jij je
erbuiten als ik zaken doe met die eend”.

Hier is weer een herkenningspuzzel. Welke
leider (in zijn iets jongere jaren) hebben we
hier afgebeeld ?

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:
Kimberly van der Burgt
Geboortedatum:
7 augustus 1996
Speltak:
Gidsen
Bij scouting sinds:
1 oktober 2002
Leukste scoutingactiviteit:
verstoppertje in het bos
Fijnste kamp
RSW 2006
Wat doe ik graag:
sporten op de Wii
Waar ik een hekel aan heb:
huiswerk
Favoriete Sport:
paardrijden
Lievelingslied:
“links en rechts” van Nick en Simon
Mooiste CD:
Nick en Simon “Vandaag”
Mooiste film:
Moet nog in de bioscoop komen
Leukste tv-programma:
“het huis Anubis “
Lievelings eten:
Grieks en shoarma
Wat ik later worden wil:
Een professionele ruiter
Wat zou ik doen met een miljoen:
ik zou er een mooi landhuis met een heel mooi paard
van kopen en de rest verdelen over mijn familie.
Mijn huisdier(en):
poezen Moppie en Lotje en konijnen Snuffie, Scruffie
en Buffie
www.hethuisanubis.com
Favoriete website:

Het estafette-interview gaat nu naar:

Myrthe Wouters

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

