
1
E
 EDITIE 2014 

Beste Scoutingvrienden,  
 
Voor jullie ligt het eerste Lopend Vuurtje van 2014!  Vanuit de redactie wensen wij jullie natuurlijk een geweldig scou-
tingjaar toe!   
 
De trouwe lezer is het waarschijnlijk al opgevallen dat er al geruime tijd geen Lopend vuurtje meer is verschenen. Daar 
willen we nu verandering in gaan brengen. We gaan het vuurtje weer aanwakkeren!   
Input is echter altijd welkom! Heb je iets leuks op scouting meegemaakt wat je met al je scoutingvrienden wilt delen? 
Mail dan naar Lopendvuurtje@tarcisius.nl. 
Voor nu alvast veel leesplezier!  
 
Redactie Lopend Vuurtje 

✪ St. Tarcisius  mee heeft gedaan aan de actie Landgraaf voor Landgraaf? 

✪ We hiermee ook op TV (omroep landgraaf) zijn geweest?  

✪ Wij mee hebben gedaan aan de natuurwerkdag op 2 november? 

✪ Dit een groot succes was? 

✪ Je hiervan het hele verslag en de foto´s ook terug kunt vinden op onze website? 

✪ Alle kaderleden van St. Tarcisius weer een te gek kaderweekend achter de rug hebben? 

✪ Ons gebouw van de binnenkant een opknapbeurt aan het krijgen is? 

✪ Dat er weer een nieuwe aanhanger is aangeschaft? 

✪ Wij hopen dat deze niet gestolen wordt? 

✪ We een kampplaats gevonden hebben? 

✪ We dit jaar met de gehele groep op kamp gaan? 

✪ Er op 1 februari een geheel nieuwe bevergroep gaat starten?. 

✪ De tijd van de Beveropkomst op de zaterdag verandert naar 11.00 tot 13.00 uur?  

Wist je dat?

Vredeslicht 2013 
 
De dag begon vroeg voor Fleur Mettler (Welp) en Wouter Breuer 
(Verkenner). Om 07.00 uur moesten ze al de trein hebben. Samen 
met 2 stafleden en nog 2 andere verenigingen gingen zij het vre-
deslicht halen in Utrecht. Na 2 uur in de trein te hebben gezeten 
waren ze eindelijk aangekomen in Utrecht. Eerst maar eens even 
gaan rondkijken bij alle treinen die er te zien waren en wat te drin-
ken nemen. Daarna begon de uitreiking van het vredeslicht. Eerst 
werd er wat verteld over de reis naar Wenen die een aantal kinde-
ren hadden gemaakt om daar het licht op te gaan halen. Vervol-
gens mochten de groepen per provincie naar voren komen en kre-
gen het vredeslicht in handen. Toen alle groepen het vredeslicht 
hadden gekregen werd er nog een foto gemaakt en konden ieder-
een aan de terugweg gaan beginnen. Dit moest ook wel, aangezien 
er een druk tijdschema was.  
 
Terug in Landgraaf is het Vredeslichtgroepje even wat gaan eten bij iemand thuis om erna door te gaan naar ‘Op de 
Kamp’. Hier gingen ze het vredeslicht verder verspreiden over de mensen die hem ook graag wilden hebben. Na een 
korte toespraak met gezang tussendoor mochten de kinderen het licht verder verspreiden. Iedereen die een eigen lan-
taarn had meegenomen kreeg het lichtje van een van de kinderen. Ook kreeg iedereen een kaart erbij met een spreuk 
erop: 
 
“Laat het niet alleen met kerst VREDE zijn, geef meer warmte en doe minder pijn”   
 
Nog één onderdeel en dan was de dag alweer voorbij.  Op naar het scoutinggebouw waar de kerstmarkt plaatsvond. 
Iedereen mocht komen kijken naar de dingen die de kinderen zelf hadden gemaakt en dit natuurlijk ook kopen. Onder 
het genot van een drankje en versnapering was het erg gezellig.  
 
Voor de vredeslicht kinderen was deze dag extra speciaal. Zij zijn de gehele dag gefilmd en gefotografeerd door Joost 
Faas. Hij schrijft / filmt scoutingverhalen. Het filmpje is dan ook terug te vinden op: www.scoutsverhalen.nl  



22 maart 
NL Doet 

 
29 maart 

Heitje voor een karweitje 
 

19 april 
Amstel Gold Race (opruimploeg) 

 
25 april 

St. Jorisviering 

 

 

 

 

 

 

Meester: "Als iemand weet hoe 

oud ik ben, krijgt diegene tien 

euro." 

Jantje steekt zijn vinger op en 

zegt: "46, meester." 

De meester (verbijsterd dat 

Jantje het weet): "Hoe weet je 

dat Jantje?" 

Jantje: "Nou ik heb een neef, 

die is 23 en halfgek!" 

Redactie 
 

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

het HK 
 

Kijk ook eens op onze website: 
www.tarcisius.nl 
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Uniformenfonds 
 
Het uniformenfonds van scouting 
st. Tarcisius kan altijd uniformen 
gebruiken. Heb je thuis nog een 
uniform (nieuw type scoutfit vanaf 
2010) liggen dat je niet meer ge-
bruikt? Het uniformenfonds 
neemt deze tegen een vergoeding 
graag van je over. Ook oude 
groepsdassen kunnen wij goed 
gebruikten. 
 
Neem voor meer informatie con-
tact op met: uniform@tarcisius.nl 

Afscheid Hetty van der Burgt 

 
Tijdens de jaarlijkse feestavond is officieel afscheid ge-
nomen van Hetty van der Burgt.  Hetty is in 1986 be-
gonnen als beverleidster, heeft enkele jaren de functie 
van secretaris uitgeoefend en was de afgelopen 11 jaar 
voorzitter van Scouting st. Tarcisius. Samen met haar 
man Louis gaat ze in Blerick een Herbergier beginnen 
die in september open moet gaan. Ze woont daardoor 
straks niet meer in de buurt en heeft natuurlijk ook veel 
minder tijd. Met pijn in het hart neemt ze dan ook af-
scheid en is ze tijdens de feestavond hartelijk bedankt 

Interview met onze nieuwe voorzitter ! 
 

 
Sinds november 2013 hebben wij een nieuwe voor-
zitter…      
Aangenaam, Jos Koekkoek!  
 
Jos, zou je jezelf even kort willen voorstellen….  

Ik ben Jos Koekkoek, ik ben 52 jaar en woon in 
Landgraaf, samen met mijn vrouw Chantal en onze 
twee kinderen. Ik werk bij het AZM in Maastricht 
als inkoper ICT en contractmanager. Naast scou-
ting doe ik nog twee keer per week aan zaalvoetbal 
en luister ik heel veel naar allerhande muziek.  
Ik vind het leuk om zaken die ik leer op te schrijven en ben daarnaast ook zendama-
teur. Mijn motto is: samen doen is leuker dan alleen!  
 
Jos, je bent geen onbekende binnen scouting, waar kennen wij jou van??   

Ik ben zendamateur van de Jota’s, zowel van St. Tarcisius alsook van andere scouting-
verenigingen. Daarnaast ben ik ook vaker vrijwilliger geweest. Onze dochter is sinds 
2004 lid van St. Tarcisius en vanaf die tijd kom ik zelf ook geregeld op het scoutingge-
bouw. Ook help ik al diverse jaren mee op de Fancy Fair.  
 
Wanneer dacht je, ik ga mezelf verkiesbaar stellen als voorzitter?  

Het laatste jaar ben ik mezelf wat meer in scouting gaan verdiepen en heb ik wat zaken 
meegemaakt die mij raakten en waarvan ik dacht: Daar wil ik meer tijd in gaan steken. 
Ik ben toen bij verschillende opkomsten gaan kijken en vond het geweldig om te zien 
hoe de kinderen zich ontplooiden.  
 

Wat zijn je belangrijkste taken als voorzitter?  

Ik vind het in ieder geval belangrijk om er te “zijn” het gezicht naar binnen maar ook 
naar buiten te laten zien. Dus St. Tarcisius naar buiten toe promoten, het contact met 
de omgeving en andere (scouting) verenigingen onderhouden en mede zorg dragen voor 
een goede samenwerking. Maar daarnaast zijn je taken als voorzitter ook het voorzitten 
van de vergaderingen en het woord voeren bij bepaalde gebeurtenissen en bijeenkom-
sten.  
 
Jos, als jij aan scouting denkt waar denk jij dan aan?   

Plezier, buiten en samen!  
 
En welke woorden komen bij je op als jij aan Scouting St. Tarcisius denkt?  

Ik vind St. Tarcisius erg netjes, het is een leuk gebouw, alles is goed verzorgd, normen 
en waarden worden nagestreefd en er wordt door veel enthousiaste vrijwilligers veel tijd 
en energie in gestoken.  
 
Wat is je mooiste herinnering aan scouting?  

Ik vind de Fancy Fairs altijd geweldig. Ik vind het leuk om te praten met de verschillen-
de personen die de Fancy Fair bezoeken. Ook kijk ik altijd met veel plezier naar de 
prachtige aankleding van het HK. Als ik een aantal stafleden met zoveel enthousiasme 
zie verven wordt ik al helemaal blij, maar het resultaat is helemaal geweldig.  
Ook mogen de JOTA’s natuurlijk niet ontbreken. Verbinding maken met mensen die 
veel verder weg zijn, dat is ook echt fantastisch om te doen!  
 
Wat zijn je goede voornemens als voorzitter ??  

Ik wil in ieder geval veel met mensen praten en ze motiveren. Zowel binnen als buiten 
de vereniging. Ik zal ook veel aanwezig proberen te zijn en de samenwerking opzoeken. 
Daarnaast zal ik proberen om een stukje efficiency te stimuleren. Het belangrijkste is 
in ieder geval om te zorgen dat iedereen er plezier in houdt.   


