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Beste Scoutingvrienden, 
  
Het 60-jarig jubileumfeest staat voor de boeg ! De organisatie is nog hard aan het werk om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Inmiddels hebben jullie ook allemaal een uitnodiging ontvangen voor de verschillende activiteiten. We hopen dan ook iedereen terug 
te zien in het komende weekend. Voor alle duidelijkheid staat het complete jubileumprogramma in deze editie van Lopend Vuurtje 
afgedrukt. 
  
Er is natuurlijk de afgelopen 6 weken weer het een en ander gebeurd in onze vereniging. Zo hebben we op vrijdag 8 april twee nieuwe 
stafleden geïnstalleerd, namelijk Woeps (Marianne) bij de Kabouters en Hathi (Thom) bij de Welpen. Op zaterdag 16 april hebben de 
Bevers, Kabouters en Gidsen een grote ledenwerfactie gehouden in ‘Op de kamp’. Hiervan heeft een verslag met foto’s in kleur in de 
Landgraaf Koerier gestaan. Ook staat op onze site een uitgebreide fotoreportage van deze grote gebeurtenis. De actie heeft tot nu toe 
succes gehad want er hebben zich al 8 nieuwe leden gemeld. Maar helaas passen de verslagen van de activiteiten niet meer in deze 
editie. Deze zijn natuurlijk wel op internet terug te vinden. 
  
Als laatste een bijdrage over de afgelopen St. Jorisviering. In het kader van het jubileum was deze groots opgezet voor leden en 
ouders. Pastoor Bouman heeft als vliegende reporter voor ons een verslag gemaakt van die dag. 
  
Voor het zomerkamp komt nog een editie van Lopend Vuurtje uit.  
  
De redactie 
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Oproep oude foto’s: 
Zoals jullie misschien al weten 
staat op onze site in het kort de 
geschiedenis van onze vereniging  
 
We willen deze geschiedenis graag 
uitbreiden omdat er natuurlijk veel 
meer gebeurd is in de afgelopen 60 
jaar dan wat hier beschreven staat.  
 
Daarom het verzoek aan iedereen 
om leuke verhalen/ anekdotes op 
te schrijven en leuke foto’s in te 
scannen en deze te versturen naar 
geschiedenis@tarcisius.nl.  
 
Alvast bedankt ! 

HET JUBILEUM WEEKEND STAAT VOOR DE DEUR! 
 
Vrijdag, zaterdag en zondag drie dagen feest. We trappen het weekend af met de jeugddisco. Zaterdag gaan we door 
met een feestavond voor alle staf-, oudercomité- en stichtingsleden en zondag volgen de officiële gedeeltes. Even 
bijkomen tijdens de lunch voor alle leden en daarna weer klaar staan voor de receptie waar echt iedereen welkom is. 
Vergeet niet dat er dubbel feest voor de jubilarissen is. Kortom een vol weekend wat je niet mag gaan missen! 
 
Vrijdag 20 mei:  Disco voor de jeugdleden:   

van 18.30-20.30 uur voor bevers, welpen en kabouters  
van 20.00-24.00 uur voor gidsen, verkenners 
vanaf 20.30 voor explorers  

De drie jongste speltakken krijgen drinken en een zakje chips. De oudere speltakken krijgen 3 
consumptiebonnen. Overige consumpties kosten: € 0.50. Er zal die avond geen alcohol geschonken 
worden en er geldt in het gebouw een rookverbod. 

 
Zaterdag 21 mei: Feestavond voor stafleden, oudercomité en stichting met een hapje en een drankje in het HK. 
 
Zondag 22 mei: 9.15 uur: Verzamelen in het HK in volledig uniform met donkerblauwe broek vanuit waar wij  

onder begeleiding van fanfare Eendracht zullen vertrekken naar de kerk. 
10.00 uur:  Heilige Mis in de ‘Heilig hart van Jezus’ kerk 
11.30 uur:  Lunch voor alle leden op het HK 
13.00-15.00 uur:  Receptie voor iedereen (ook ouders vrienden en familie!) en huldiging jubilarissen aan  

het begin van de receptie 

Wist je dat? 
♣ het Oudercomité 7 mei ophaaldag gehad heeft 
♣ er al best veel spullen binnen gekomen zijn 
♣ de groepen extra activiteiten op de Fancy Fair gaan organiseren 
♣ het Oudercomité hier heel blij mee is 
♣ onze Aram in Abdischenbosch een eigen friture heeft 
♣ de frieten (en de speedies) daar goed smaken 
♣ we over minder dan twee maanden op zomerkamp gaan 
♣ de voorbereidingen hiervoor al in volle gang zijn 
♣ we sinds kort groot mededelingenbord op de buitenmuur hebben hangen 
♣ we hierop onze activiteiten op gaan aankondigen 
♣ Rowena toch niet op 8 april geïnstalleerd is 
♣ zij met school in Berlijn zat 
♣ dat ze, net als Stephanie en Koen, nog voor het zomerkamp geïnstalleerd wordt 
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