
 Verslag St. Jorisviering  door pastoor Bouman 
 
Het leuke van een St.-Jorisviering begint al, wanneer iedereen zich verzamelt in het HK. 
Mensen van verschillende leeftijden en achtergronden ontmoeten elkaar en kijken uit, 
naar wat komen gaat. En dat was nogal 
wat! De ontmoeting tussen de leeftijden 
vond tijdens de gebedsviering vooral 
plaats, door de manier waarop dhr. 
Baarda het aloude verhaal van St. Joris 
en de draak wist te vertellen aan de 
kinderen. Ze hingen aan z’n lippen! Na de 
zegening van de bloemen ging iedereen 
op stap. Een hele mooie speurtocht 
volgde, waarbij verschillende opdrachten 
met de groep gedaan moesten worden. 
Tijdens mijn  rondfietsen was het 
schitterend om te zien, hoe verschillende 
leeftijden samen wandelend en spelend optrokken, en elkaar goed hielpen. Ook 
verschillende ouders speelden daarbij een hele goede rol! Uiteindelijk belandden de 
bloemen volgens traditie op het kampvuur en ging iedereen voldaan huiswaarts, behalve 
natuurlijk de gidsen die hun bivakweekend vervolgenden. 
 
Ik begrijp heel goed, dat de meeste jeugdleden bij Scouting vooral denken aan de 
opkomsten en de kampen van de eigen speltak. Daar zijn ze samen met hun vrienden, die 
ze in de loop van de jaren vaak door en door kennen, en de opkomsten vinden op een vast 
tijdstip plaats. Groepsactiviteiten zoals St. Joris vallen buiten de gewone opkomsttijd en 
zijn niet alleen met de “eigen” groep. Daarom: wie wel geweest is, heeft een hele fijne dag 
gehad: wie niet geweest is, heeft wat gemist! 

 
 
 

Agenda 
 
21-5 Hugo Wings (54) 
26-5 Adam Willems (11) 
28-5 Dr. v. Hooren (45) 
30-5 Berry Rinkens (13) 
  1-6 Roel Kist (14) 
  2-6 Gerard Wemmers (26) 
27-6 Guy Willems (33) 
28-6 Koen Bloemen (17) 
28-6 Mirna Stassen (12) 
 
Zomerkamp 9 t/m 16 juli 
 
 
 
 
 

60-jarig  
Jubileum 
20 t/m 22 mei 
 
 

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:  Yoeri Haszing 
Geboortedatum:  19 februari 1990 
 
Speltak:  Verkenners 
Bij scouting sinds:  1994 
 
Leukste scoutingactiviteit:  kamp, kampvuur, dropping 
Fijnste kamp:  afgelopen keer in Süsterseel (2004) 
Wat doe ik graag:  scouting, zwemmen, computeren, tv kijken. 
Waar ik een hekel heb:   aan heel veel gezonde dingen 
Favoriete sport:  luieren 
Lievelingslied:  moet nog komen 
Mooiste cd:  moet ook nog komen 
Mooiste film:  Mr. Bean 
Leukste tv-programma:  Mr. Bean en de lama’s 
Lievelingseten:  frieten natuurlijk 
Wat ik later worden wil:  ambulancebroeder 
Wat zou ik doen met een miljoen:  dat is een zorg voor dan als ik ooit een miljoen krijg 
Mijn huisdier:  heb ik niet 
Favoriete website:  www.tarcisius.nl en www.ongein.com  
 
Het estafette-interview gaat nu naar: John Schmeitz (lid van oudercomité).  
 

Scouty’s Tip 
  
Wijn vlekken 
Wanneer je per ongeluk de rode wijn van 
je ouders hebt om gestoten dan kun je er 
het beste of wat zout over strooien of je 
doet er wat spa over. Hierdoor verdun je 
de wijn en gaat de vlek er beter uit. 
 

    
 
Kleine jongen vraagt aan zijn oma:  
“Bent u van ijzer?” Zegt oma: “Hoe kom 
je daar bij”. Zegt kleine jongen: “Papa zegt 
altijd daar komt die ouwe tang weer”. 
  

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 21 juni naar 

lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de 
brievenbus in het HK 

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
28 juni 
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