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Hallo Scoutingvrienden, 
 
Ook in het jubileumjaar van Scouting Nederland (we bestaan 100 jaar !) is er natuurlijk een Lopend Vuurtje. Daar waar 
het oude jaar slecht eindigde door het overlijden van Juup Buskens, maakten we een goede start op 10 januari met de 
nieuwjaarswandeling. Op de achterzijde maken we kennis met de ‘Buddy badge’ en vertellen we jullie de laatste 
nieuwtjes rondom de jubileumactiviteiten. 
 
Veel leesplezier. 
 
De redactie 

Nieuwjaarswandeling en Borrel 
 
Wie had ingeschreven voor de nieuwjaarswandeling op 10 januari werd ver-
rast, omdat we een flink pak sneeuw hadden georganiseerd om deze wande-
ling tot een échte winterwandeling te maken.  
 
Een 30-tal mensen heeft de kou getrot-
seerd en is met muts, sjaal, handschoe-
nen en soms een slee naar het HK geko-
men waar de wandeling startte. Wie de 
sporen goed volgde kwam via allerlei 
(bos)paadjes op de plek van de rustpost, 
waar warme chocomel en wafels klaar 
stonden. Als de route goed gelopen werd, 
kwamen de groepen onderweg vragen 
tegen. De groep van de verkenners Jelle, 
Jim en Stef had de meeste vragen goed 
beantwoord en daarmee dus ook gewonnen. 
 
De route eindigde natuurlijk weer in het HK waar de explorers hadden ge-
zorgd voor een bijzonder gezellig aangeklede zaal waar je 100 jaar scouting 
kon zien en voelen.  

 
Bovendien was er ruim de gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een drank-
je de sterke scoutingverhalen nog eens op te 
diepen en de plannen voor het nieuwe jaar te 

maken. En de kids hebben zich vermaakt 
met spelletjes, kleurplaten, verkleedspullen 
en ’n sjoelcompetitie.  
 
Heb je het gemist zorg dan dat jullie er vol-
gend jaar bij zijn! 

� De kerstviering inclusief kerstmarkt weer een succes was ? 
� Wij met zijn allen een aardige cent verdiend hebben voor het Leger des Heils ? 
� Guy samen met Isa, Kimberly en Irmgard naar Utrecht is gegaan om daar het vredeslicht te halen ? 
� Dit licht op de kerstviering is doorgegeven aan Scouting Pius XII en BSA Troop 100 in Brunssum ? 
� Wij dit jaar weer het vredeslicht gaan halen ? 
� De oplossing van de fotopuzzel een garde is (je weet wel zo’n ding waar je pudding mee maakt) ?  
� Wij nog veel activiteiten op de agenda hebben dit voorjaar? 
� Een aantal daarvan bedoeld is om het geld voor de Jubjam en Scouts2Day bij elkaar te sprokke-

len ? 
� De Gidsen op 16 april een poppenspel spelen waar alle bevers, welpen, ouders en andere familie 

welkom zijn om naar de voorstelling te komen ?  
� De Gidsen op zaterdag 27 februari willen deelnemen aan de Natuurwerkdag in samenwerking met 

de Stoomtrein maatschappij Limburg te Simpelveld ? 

Wist je dat?

In memoriam: 

 Juup Buskens 
 
Vrijdag 18 december hebben wij als 
vereniging afscheid moeten nemen 

van een zeer gewaardeerd lid,  

Dhr. Juup Buskens. 

In de tijd dat zijn zoons bij onze vere-
niging waren is hij lid geweest van het 
oudercomité alwaar hij jaren lang de 
functie van voorzitter heeft bekleed. 
Daar heeft hij zich zeer veel ingezet 
om d.m.v. diverse acties zoveel moge-
lijk geld binnen te krijgen voor de 
groep. Geen enkele actie was hem te 
dol. Ook toen zijn zoons de vereniging 
hadden verlaten bleef hij onze vereni-
ging trouw.  
 
Het oudercomité verruilde hij voor de 
stichting. Daar heeft hij zich tot het 
einde ingezet voor ons gebouw. Samen 
met zijn vrouw sloeg Juup geen Fancy 
Fair over.  
 
We zullen door het overlijden van 
Juup Buskens niet alleen een gewaar-
deerd maar ook een zeer geliefde 
vriend van Scouting gaan missen. We 
wensen zijn vrouw en familie veel 
kracht en steun toe. 



27 maart 
Heitje voor een Karweitje 

 
4 april 

Paasbrunch 
 

24 april  
St. Jorisviering 

Wie is dit ? 
 
Kleine tip: hij/zij is 
lid van scouting 

Jantje zegt tegen zijn vriend: "Ik heb van-

nacht zes muggen doodgeslagen. Drie manne-

tjes en drie vrouwtjes." Jantjes vriend 

vraagt: "Hoe weet je dat het drie mannetjes 

en drie vrouwtjes waren?" Omdat er drie aan 

de tv hingen en drie aan de spiegel." 

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 doorge-
ven 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:      Jimmy van de Wardt  
Geboortedatum:     8 augustus 1998 
Speltak:      Verkenners 
Bij scouting sinds:     2003 
Leukste scoutingactiviteit:    trefbal 
Fijnste kamp     Poeh, kan niet kiezen 
Wat doe ik graag: spelcomputer, buiten spelen   
Waar ik een hekel aan heb:    aan opruimen 
Favoriete Sport:     duiken met duikflessen 
Lievelingslied:     Smooth Criminal - Michael Jackson 
Mooiste CD:     Hitzone 52 
Mooiste film:      Avatar 
Leukste tv-programma:    Pokemon    
Lievelings eten:     Pizza Margarita van de pizzaboer  
Wat ik later worden wil:    Ik weet het nog niet 
Wat zou ik doen met een miljoen:   een Ferrari en een Villa kopen 
Mijn huisdier(en):     2 cavia’s: Pluisje en Garfield    
Favoriete website:     www.youtube.nl    
 

Het estafette-interview gaat nu naar:  Stef Smeets  
 
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 1 april naar lopendvuur-
tje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus 

in het HK 
 

Kijk ook eens op onze website: 
www.tarcisius.nl 

 
VOLGENDE EDITIE:  

mei 

   De Buddybadge 
 
Een insigne dat jij gemakkelijk kunt ont-

vangen!  
 
Vanaf nu is het ook mogelijk om een buddy 
badge bij scouting te verdienen.  
Jij weet al hoe leuk scouting is! Een vriendje 
of vriendinnetje die nog niet bij scouting zit, 
weet dat helaas nog niet. Jij kunt wel vertel-
len aan je vriendje of vriendinnetje wat voor 
spannende, leuke en gekke spelletjes en acti-
viteiten je allemaal doet tijdens een weekend, 
kamp of opkomst. 
 
Neem je vriendje of vriendinnetje eens mee 
naar scouting. Dan kan hij/zij ook meteen 
zien hoe leuk scouting is. En… Misschien wil 
hij of zij er dan ook wel bij komen! 
 
Wordt jouw vriendje of vriendinnetje lid van 
scouting en komt hij/zij minimaal vijf keer 

mee naar scouting 
dan verdien jij dit te 
gekke insigne.  
 
Wil je meer informa-
tie, neem dan con-
tact op met één van 

je stafleden.  

   Verjaardagen 
 
12-01 Kylian Vertommen (12) 
17-01 Giovanni van Krieken (11) 
23-01 Maan Baarda (82) 
24-01 Juiliet Cörvers (22) 
27-01 Dejan Buha (11) 
28-01 Mick Schmeitz (15) 
29-01 Christie Buijsen (6) 
29-01 Joey van den Berg (11) 
18-02 Kay Janssen (11) 
19-02 Yoeri Haszing (20) 
23-02 Esther Nieuwenhuis (37) 
25-02 Stef Smeets (12) 
06-03 Anouk Theunissen (10) 
08-03 Saf Alberts (11) 
18-03 Fieny Mulders (65) 
25-03 Maurice Nieuwenhuis (37) 
26-03 Vanessa Theunissen (28) 
27-03 Martijn Vaessen (12) 

   JubJam en Scouts2Day 
 
Het Jubileumjaar van Scouting Neder-
land zal onze vereniging niet onge-
merkt passeren. De Scouts en Explo-
rers gaan naar het JubJam. De Wel-
pen konden zich hiervoor helaas niet 
meer inschrijven omdat de beschikba-
re plaatsen heel vroeg vol waren. Maar 
Scouting Nederland heeft ook nog een 
feestdag georganiseerd die Scouts2-
Day heet. Deze wordt gehouden op 15 
mei in Utrecht en is bedoeld voor alle 
speltakken vanaf de Welpen. De uitno-
digingen zijn hiervoor al verspreid. 
 
Voor de Bevers, als jongste speltak, is 
een apart evenement georganiseerd 
namelijk de Beverdoedag op 12 juni 
in het dierenpark van Amersfoort en 
een bezoekdag op het Jubjam. 

Geboren Ika 
  

 

 

 

 
 
 

Op 17 september 2009 geboren en dochter 
van Baloe 


