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Hallo scoutingvrienden: Hoera, het is zover ! 
  
De eerste uitgave van het verenigingsblaadje ‘Lopend Vuurtje’ heb je op dit moment in je handen. Kort geleden 
heeft de Groepsraad (alle leiders en bestuur) besloten om sinds 20 jaar weer eens een verenigingsblaadje uit 
te brengen. De belangrijkste reden is om jullie op de hoogte te houden van alle activiteiten die zich in onze 
vereniging afspelen. Ook vinden we het belangrijk om meer van elkaar te weten komen. Onze scouting bestaat 
immers uit veel verschillende groepen. Weet je bijvoorbeeld wat de Bevers zoal doen of waar de 
Stichtingsecretaris zich mee bezig houdt ? Je komt het allemaal te weten. 
  
Wat vind je in deze uitgave: meer informatie over het 60-jarig jubileum van onze vereniging ‘Scouting St. 
Tarcisius’, een interview met onze nieuwe Kabouterleidster Marianne en een verslag van de carnavalsdisco. 
Verder de vaste rubrieken ‘Wist je dat…’, de scouttip, mop en de agenda. 
  
Tot aan de zomervakantie zal Lopend Vuurtje om de zes weken verschijnen. Op dit moment bestaat Lopend 
Vuurtje maar uit twee pagina’s. Bij onze vereniging gebeurt zoveel dat dit makkelijk meer pagina’s kunnen zijn. 
Afhankelijk van jullie reacties en bijdragen bekijken we na de zomer in welke vorm Lopend Vuurtje verder gaat. 
Ook willen we dan een jeugdredactie gaan samenstellen. Maar daar komen we later op terug. 
  
Wil je een stukje schrijven voor Lopend Vuurtje over een  
activiteit die je met je speltak gedaan hebt, zou je van  
iemand meer willen weten of heb je een goed idee over een  
nieuwe rubriek, laat het ons dan weten. De brievenbus 
in de grote zaal is bedoeld voor jullie bijdragen.  
Ook kun je je bijdrage sturen naar lopendvuurtje@tarcisius.nl.  
De volgende uitgave van Lopend Vuurtje is op vrijdag 5 april. 
Zorg dat jouw stukje uiterlijk 1 week van te voren is ingeleverd. 
  
Ben je de kopie van Lopend Vuurtje kwijt geraakt ? Geen  
paniek, de uitgave van Lopend Vuurtje is ook te downloaden  
via onze website www.tarcisius.nl onder Algemeen\Downloads. 
  
Als laatste wensen we jullie veel leesplezier en zijn we zeer  
benieuwd naar jullie reacties ! 
   
De voorlopige redactie: 
 
Brit Mulders, Michel Handels, Roy Felder, Esther Nieuwenhuis 
en Ronald Weelen 

WWW.TARCISIUS.NL  

Wist je dat…    
♣ Sinds 18 januari de rowans en sherpa’s  

samen zijn gaan draaien onder de naam 
Explorers? 

♣ Het ledenaantal bij deze speltak sindsdien 
alleen maar gegroeid is? (Er draaien al 19 
Explorers!) 

♣ Op 16 februari 2005 Dyon van den Broek 
en Mikel Duijkers als Explorer zijn 
geïnstalleerd? 

♣ Zij zich moesten inleven als meid, zodat ze 
weten hoe het is om als meid Explorer te 
zijn? 

♣ Hierover een verslag met foto en 
videomateriaal op de website komt? 

♣ Onze website www.tarcisius.nl  
verbazingwekkend goed bezocht wordt? 

♣ Onze scoutingvereniging lege 
inktcartridges en toners inzamelt?  

♣ Dat we deze versturen naar een recycling 
firma en daarvoor een vergoeding krijgen. 

♣ Vanaf 1 maart Cathelijne Kleijkers stopt bij 
onze vereniging? 

♣ Marianne Miltenburg haar taak overneemt 
als teamleidster bij de speltak kabouters? 

♣ Het oudercomité een bezemkast heeft 
gemaakt 

♣ Nu niet iedereen meer hoeft te zoeken 
naar de bezem 

♣ Dit de eerste bezemkast is sinds 25 jaar 
♣ Het vorige groepsblad ‘alsuteffekan’ heette 
♣ Niemand meer weet waar deze naam 

vandaan komt 
♣ De redactie erg nieuwsgierig is naar 

nieuwe weetjes 
♣ Jullie deze kunnen inleveren in de 

brievenbus in het HK 
 

Tarcisius alaaf! 
Eindelijk was het dan weer eens zover. Scouting St. Tarcisius 
organiseerde een carnavals ochtend/middag voor de 
speltakken bevers, kabouters, welpen en de gidsen. Het was 
supergezellig en er konden door middel van spelletjes 
verschillende prijzen gewonnen worden, ook werd er aan het 
einde gekeken wie zich het onherkenbaarste had verkleed.  
 
De muziek werd luidkeels meegezongen (vooral schnappi was 
erg in trek) en van de drank en snoep werd dankbaar gebruik 
gemaakt. Het was helaas alweer veel te snel tijd om naar huis 
te gaan maar het was een goede start van de carnavalsweek.   
 
Misschien volgend jaar weer? 
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