
 
 
 
 
 

 
 

 

   

Agenda 
 
 
17-10 Bart Hanssen (12) 
22-10 Shalana Rinkens (12) 
24-10 Anja Habets (40) 
27-10 Melanie Geelkens (16) 
27-10 Leonne Wings (46) 
3-11 Christiaan Fijen (29) 
4-11 Myrte Wings (16) 
6-11 Luann Lu-lu Hausmann (5) 
8-11 Stephanie Cremers (14) 
9-11 Martijn Peelen (10) 
9-11 Karlijn Gielen (18) 
10-11 Hetty van der Burgt (44) 
12-11 Tom Acampo (12) 
22-11 Marianne Miltenburg (25) 
27-11  Kayleigh Kölker (6) 
29-11 Ronald Weelen (29) 
4-12 Martin Cremers (12) 
8-12 Sylvana Buschek (13) 
8-12 Brian van der Burgt (15) 
 
 
Het Oudercomité wil 
iedereen bedanken  
die meegeholpen  
heeft met de  
Fancy Fair ! 
 
 

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:      Crétien Bastin 
Geboortedatum:     5 augustus 1997 
Speltak:      Welpen 
Bij scouting sinds:    sinds de bevers 
Leukste scoutingactiviteit:    buiten spelen 
Fijnste kamp    Welpen 2005  
Wat doe ik graag:    tekenen, lezen, zwemmen, spelen met Quincy (de hond) 
Waar ik een hekel aan heb:   opruimen 
Favoriete Sport:     auto races (kijken) 
Lievelingslied:     heb ik niet 
Mooiste boek:    Harry Potter 
Mooiste film:     Harry Potter deel 2 
Leukste tv-programma:    Jetix, Totally Spies 
Lievelings eten:     Macaroni met kaas 
Wat ik later worden wil:    ik wil in een hotel gaan werken 
Wat zou ik doen met een miljoen:    een groot huis kopen, veel playmobil kopen. 
Mijn huisdier(en):    Quincy(hond), Knabbel(konijn)  
Favoriete website:    Hotnews.nl 
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Kimberly Teunissen (kabouter) 
 

Scouty’s Tip   
 
Duw je kleren onderin de slaapzak als 
het koud is zodat ze het ’s morgens 
lekker warm zijn. Maar slaap nooit met 
de kleren aan en laat zeker je sokken uit! 
 

   

 
Wat doet een Belg met een bloempot in zijn auto ? 

 
 

hij probeert de politie om de tuin te leiden 
 
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 1 december naar 

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

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
 

VOLGENDE EDITIE:  
december 

 

 
Overvliegen 

 
Elk jaar verhuist een groot gedeelte van de jeugdleden naar een nieuw speltak. 
Bij ons wordt dit ‘Overvliegen’ genoemd. Elk speltak is bedoeld voor een 
bepaalde leeftijdscategorie en hier is ook het programma op aangepast. De 
overstap is natuurlijk altijd spannend omdat iemand als oudste weggaat en als 
jongste binnenkomt bij het nieuwe speltak. Hoewel de leeftijd bepaald of 
iemand overvliegt wordt er altijd rekening mee gehouden dat er een groepje 
overgaat. In je eentje overvliegen is natuurlijk niet zo leuk. Binnen drie 
maanden worden de nieuwkomers geïnstalleerd bij hun nieuwe speltak zodat ze 
er helemaal bijhoren. 
  
Rondom het overvliegen wordt altijd een speciale activiteit georganiseerd. De 
afgelopen twee jaar hebben de speltakken deze activiteit voor hun nieuwkomers 
zelf georganiseerd. Vaak was dit ook een gezamenlijke activiteit waarop één dag 
alle overvliegers van speltak wisselden. 
  
Bijzonder is dit jaar het overvliegen bij de twee oudste speltakken namelijk de 
Explorers (jongens en meisjes van 14 t/m 17 jaar) en Pivo’s (jongeren van 18 
t/m 23 jaar). De Explorersgroep zoals deze nu bestaat, vliegt in zijn geheel over 
naar de Pivo’s. Dit betekent voor onze groep dat we sinds twee jaar weer een 
volwaardige Pivogroep hebben. Zes verkenners en drie gidsen gaan de nieuwe 
Explorergroep vormen. Voor hun wacht de grootste uitdaging. Niet alleen zullen 
ze onder begeleiding zelfstandig hun programma gaan maken, ook komen hier 
sinds de Bevers de jongens en de meisjes weer bij elkaar in één speltak. Dit 
wordt dus extra wennen. Om dit goed te begeleiden zullen Maurice, Esther en 
Ronald de vaste begeleider Roger ondersteunen in de begeleiding. 
  
Nog voordat 2006 aanbreekt, is iedereen alweer lang gewend aan de nieuwe 
groep. Dit geldt zeker ook voor de stafleden die in elke groep weer een uitdaging 
krijgen ! 
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