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Beste Scoutingvrienden,
Hier is hij dan De tweede editie van 2014 van het Lopend Vuurtje!
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd.
Zo is de grote zaal flink onder handen genomen dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers. Zijn er een aantal nieuwe
Bevers gestart en heeft onze groep deelgenomen aan de groepsontwikkeling.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder
Redactie Lopend Vuurtje

NL DOET 2014
Op 22 maart jl. werd door het Oranje Fonds NL Doet georganiseerd, samen met duizenden organisaties in het
land. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlight en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Zo werd er op die dag ook flink wat geklust binnen scouting St. Tarcisius.
Op zaterdagochtend 22 maart jl. verzamelden zich langzaam de vrijwilligers die onze vereniging kwamen helpen om in de
grote zaal het systeemplafond te voorzien met nieuwe platen.
Twee stafleden hadden de vrijdagavond ervoor al gezorgd dat de oude
platen al grotendeels verwijderd waren zodat er direct begonnen kon
worden met het inleggen van de nieuwe platen. Rond het middaguur
kwam de verzorging voor de inwendige mens en daarmee ook nog een
kleine versterking van het klusteam. Het was ons jongste lid Yip Martens en zijn kleine zusje Puk. Ook deze twee kleine harde werkers
hebben flink hun handjes uit de mouwen gestoken om deze toch wel
grote klus te klaren.
Na een stevige lunch zijn wij dan ook weer snel verder gegaan met het
plafond. Niet alleen het plafond is vernieuwd, maar er is ook een
nieuwe archiefkast geplaatst in de kelder.
In de gang is een tweede
prikbord opgehangen waar allerhande weetjes en andere mededelingen
opgehangen kunnen worden. En in de grote zaal zijn de ramen voorzien
van de nieuwe vitrage (rolgordijnen.)
Het was een zeer intensieve dag. De laatste mensen gingen dan ook rond
de klok van 21:30 uur naar huis, maar toen zag de grote zaal er ook weer
super uit!
De Kinderen en het bestuur van St. Tarcisius willen de volgende mensen
dan ook zeer hartelijk danken voor hun grote inzet: Patricia Moorer, Muriel
Martens, Joyce Haszing, Berry Rinkens, Koen Bloemen, Geert Janssen, Sjaak Reumkens, Dave Martens, Yip Martens,
Puk Martens en Guy Willems.
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Wij een nieuw Scouting st. Tarcisius spandoek hebben?
Wij hier heel blij mee zijn?
Er onlangs maar liefst 17 welpen in een keer geïnstalleerd zijn?
Onze gidsen 23,24 en 25 mei mee gedaan hebben aan de RSW, oftewel de Regionale Scouting wedstrijden?
Zij de tweede prijs hebben gewonnen bij de trainingsploegen?
Het complete verslag met foto’s op onze website staat?
Deze gehouden werd op het evenementen terrein achter de kasteel ruïne in Landgraaf?
Guy ook daar was en in de organisatie zat?
Hij al daar vanaf woensdag aanwezig was in verband met de opbouw?
Onze vereniging weer flink de handen uit de mouwen heeft gestoken tijdens de Amstel Gold
Race?
Wij naast de zaterdag sinds vorig jaar ook op zondag daar werken?
Volgend jaar wij weer meehelpen en we versterking kunnen gebruiken?

Groepsontwikkeling
Eind 2013 hebben wij als vereniging besloten om deel te nemen aan de groepsontwikkeling. Dit door Scouting Nederland opgezet
traject betekend dat wij eens kritisch onze vereniging onder een vergrootglas leggen. De eerste stap was een enquête versturen
naar de leden en de ouders.
Enkele weken na de enquete is een workshop gehouden waar de uitkomsten bekend werden gemaakt. Deze workshopwerd gegeven door Wil van Ratingen van de Regio en Patrick Borgers van het steunpunt Limburg.
De uitslag viel ons als groep enigszins mee, wij scoorden over de grote lijn een mooie voldoende, maar er was uiteraard genoeg
ruimte voor verbetering. Verbeteringen die onze groep alleen maar sterker en hechter zal maken! Een aantal speerpunten welke
tijdens de workshops naar voren zijn gekomen zijn:
Bestuur en organisatie ● Programmering en doorlopende leerlijn ● Gebouw ● Kaderwerving
Drie van deze punten (alleen gebouw niet) zijn wij nader gaan bekijken tijdens de 2e workshop. Er werd vlijtig gedebatteerd en
iedereen had er ontzettend veel zin in. Van elk punt is een werkgroep samengesteld die over een aantal maanden met concrete
plannen komen.

Interview met Joyce Haszing
In deze editie een interview met Joyce Haszing.
Joyce kennen we allemaal als Beverleidster, maar ze doet
meer binnen scouting…
Joyce, zou jij jezelf even willen voorstellen? Ik ben Joyce, 26
jaar oud en sinds een jaar woonachtig in Brunssum. Ik heb de
opleiding Recreatie & Entertainment gedaan en Sociaal Pedagogisch Werk (SPW.) Beiden zijn ook afgesloten met een diploma. Op dit moment begeleid
ik mensen met een beperking in hun woonsituatie. Het werk is heel divers. Naast mijn
baan begeleid ik ook nog een meisje met een beperking dat nog thuis woont. Mijn hobby
is alleen scouting, ik doe er verder niets meer naast.
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Hoe lang ben je al actief binnen de scouting en wat heb je in al die jaren gedaan?
Sinds mijn vijfde zit ik al bij Scouting. Nu dus al 21 jaar! Ik ben zelf ooit begonnen als
Bever, vervolgens naar de Gidsen, de Explorers en tot slot ook nog bij de Pivo’s. Hier ben
ik wel een korte tijd eruit geweest. Begin 2006 heb ik ervoor gekozen om te gaan kijken
bij de Bevers als staflid. In verband met stages kon ik niet het hele jaar aanwezig zijn en
kon ik helaas de eerste twee jaar ook niet mee op kamp.
Je bent leider bij de Bevers. Wat vind je zo leuk aan de Bevergroep? De rijke fantasie
die de kinderen nog hebben. Door de rijke fantasie is alles mogelijk bij de bever groep!
Wat vind je de leukste activiteit binnen scouting? De leukste activiteit vind ik de
kampen. Het geheel werken in een thema waar de kinderen helemaal in op kunnen gaan.
De voorbereidingen vooraf waarmee je de kinderen al kennis laat maken met de dingen
die je op kamp tegen gaat komen.
Als jij aan scouting St. Tarcisius denkt, waar denk je dan aan? Aan een gezellige vereniging waar naast de reguliere opkomsten e.d. is er altijd de mogelijkheid voor wat gezelligheid. Een vereniging die steeds meer vooruit begint te denken in plaats van het blijven hangen in het verleden. We zijn opbouwend en werken aan een nog gezelligere en
betere samenwerking in de toekomst. Hier is al een hoop in bereikt de laatste tijd door de
groepsontwikkeling en verandering in het bestuur. Ook aan het gebouw zelf is een hoop
aan het veranderen. Van een saai grijs gebouw, wordt het langzaam een vrolijk club gebouw waar je als kind ook graag zou willen zijn.
Je bent bezig met de opleiding tot praktijkbegeleider. Wat houdt deze opleiding
precies in? Kun je daar iets meer over vertellen? De opleiding tot praktijkbegeleider
houdt in dat ik cursussen ga volgen, waardoor ik straks bevoegd ben om de andere stafleden binnen de vereniging te begeleiden naar hun bevoegdheid als staflid. Uiteindelijk
ga ik samen zitten met de nieuwe stafleden en gaan we samen kijken wat hij / zij al kan
en waar nog iets te leren valt. Dit gebeurt door middel van de competenties die Scouting
Nederland heeft opgesteld voor de verschillende functies. Het verder opleiden kan bijvoorbeeld door een cursus of door een kijkje te nemen bij andere Scoutings of jeugverenigingen. Uiteindelijk als aan alle competenties voldaan wordt, wordt een staflid bevoegd
en mag hij / zij de speltak-verantwoordelijkheid dragen.

Een Belg spijkert zijn nieuwe
vloer. Telkens als hij een spijker pakt bekijkt hij deze
aandachtig en regelmatig gooit
hij ze dan weg. Een andere Belg
vraagt verbaasd wat dat voorstelt. Volgens de eerste Belg
zit bij de meeste spijkers de
punt beneden en de kop boven,
maar er zijn ook afwijkers bij
met de punt naar boven. “Wat
ben jij een ongelooflijke oen,
zeg” meent de tweede Belg, “die
gooi je toch niet weg? Die kun
je bewaren voor het plafond!”

Redactie

Wat is je leukste herinnering aan scouting? Dit is wel een moeilijke vraag want er zijn
wel meer leuke herinneringen…. Bijvoorbeeld in mijn tijd bij de gidsen, de tocht door de
grotten… Super eng op dat moment maar wel erg leuk. Maar ook het starten van de
nieuwe Bevergoep dit jaar en ook waren de scouting Fundays in Walibi World erg leuk!

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 1 juli naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in
het HK

Is er iets wat je nog graag zou willen doen bij scouting? Op dit moment is er niets
meer wat ik nog graag bij scouting zou willen doen. Ik ben met veel plezier leiding bij de
Bevers en ben dan nu bezig met praktijkbegeleidster te worden. Dat is voor mij op dit
moment naast mijn werk wel voldoende.

Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
VOLGENDE EDITIE:
juli

