
 
Beste scoutingvrienden,  

Het jaar zit er al weer bijna op en 2006 staat voor de deur. Lopend Vuurtje gaat zijn tweede jaargang in en we merken 
goed dat de belangstelling is toegenomen. De stukjes worden steeds vaker spontaan aangeboden i.p.v. dat de 
redactie iemand vraagt om wat te schrijven. Heel positief. 

In deze uitgave kun je drie verslagen lezen van weer heel verschillende activiteiten: de reanimatiecursus die sommige 
van onze kaderleden gevolgd hebben, het bezoek van Sinterklaas aan de Bevers en de installatie van de Welpen. In 
de ‘Weet je datjes’ is te lezen dat het Oudercomité, in navolging van vorig jaar, weer een geslaagd klusweekend in ons 
HK hebben gehad. 

 Veel leesplezier en de redactie wenst alle lezers alvast een voorspoedig 2006 
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♣ De C1000 actie van het oudercomité maar liefst 20 dozen heeft opgeleverd. 
♣ Jullie niet meer hoeven te bellen omdat ze allemaal verkocht zijn. 
♣ We door gaan met de EDAH zegels, en deze weer in kunnen leveren bij Hugo. 
♣ Deze actie doorloopt tot 22 januari 2006. 
♣ De Bevers hierdoor weer naar Ronald MC Donald gaan en weer in het landelijk krantje 

komen te staan. 
♣ Het oudercomité een klus weekend heeft gehad. 
♣ Alle oude tafels en banken geschuurd en gelakt zijn. 
♣ Alle nieuwe tafels en banken gerepareerd zijn. 
♣ De dames wc gerepareerd is. 
♣ Er met de heren WC nog nooit een probleem is geweest (?) 
♣ Het scouting bord aan de zij-ingang is verplaatst. 
♣ Er bij de ingang een info-houder is aangebracht voor het Lopend Vuurtje. 
♣ De EHBO koffer een nieuwe vaste plaats heeft gekregen in het staf lokaal. 
♣ De hertenkop (bij de zij-ingang) die er jarenlang als een natte dweil bij hing, nu 

fatsoenlijk hangt. 
 

Wist je dat?
   

CURSUS REANIMEREN ?  
Oké, dan zullen we die maar eens even gaan volgen!!  Niet dus. Eventjes reanimeren leren bleek moeilijker te zijn 
dan ik dacht, met de mentaliteit van, dat doe ik wel even, bleek ik er toch niet te komen. Het ziet er allemaal zo 
makkelijk uit in de films en zo. Maar helaas, vergeefse hoop. We mochten oefenen op Annie, een geweldige persoon 
om mee te praten want ze zei nooit een woord terug. Annie is een pop waarop je het reanimeren kunt oefenen. Heel 
handig want het spaart de persoon die naast je zit veel spierpijn. Nadat we met z’n allen twee lessen hebben kunnen 
zwoegen en roepen en pijnprikkels hebben kunnen uitdelen; bleken we toch niet in staat te zijn om Annie weer tot 
leven te wekken, maar dit was ook niet noodzakelijk want het reanimatie diploma kregen we toch! Zo heeft de 
scouting weer 7 mensen erbij die kunnen reanimeren.         
           Stephanie van de Burgt 
 

 
 
      HOERA 8 NIEUWE WELPEN! 
 
De decembermaand zit vol met spannende gebeurtenissen, naast Sinterklaas  
en Kerstmis was 16 december namelijk voor 8 welpen eindelijk de grote dag  
van de installatie. Natuurlijk was een groot publiek van vaders/moeders,  
broertjes/zusjes en zelfs een oma van harte welkom. Dat deze mensen niet voor 
niets waren uitgenodigd was al snel duidelijk, er werd namelijk een grote  
“Black & White show” gepresenteerd waaraan iedereen mocht meedoen.  
Onderdelen als Houtbewerken, vertel eens…, Songfestival en Kunst- en  
Vliegwerk kwamen aan bod. Het grappige van de show was dat de naam van  
elk onderdeel anders deed vermoeden.  
Houtbewerken stond voor zoveel mogelijk lucifers stapelen op de hals van een  
fles en Kunst- en Vliegwerk voor je gezicht beschilderen met kleurige schmink  
(zonder spiegel natuurlijk). Het mag duidelijk zijn dat het een gezellige boel was en dat er veel werd gelachen. Ook 
het officiële gedeelde brachten alle 8 welpen er goed vanaf. Vanaf 16 december bestaat onze welpengroep dan ook uit 
9 welpen (jullie lezen het goed: 9 welpen in totaal, we hadden namelijk nog 1 doorgewinterde welp overgehouden na 
het overvliegen). 
Jongens allemaal van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe als Welp!!! 


