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Hallo scoutingvrienden, 
 
Het zomerkamp staat heel dicht voor de deur en daarom is er deze speciale kampuitgave van Lopend Vuurtje. Alle 
belangrijke informatie vind je in deze editie. 
 
Buiten het zomerkamp hebben we natuurlijk nog andere dingen te melden. Zo kom je meer te weten over een andere 
grote Hobby van één van onze Explorers en willen we je kennis laten maken met onze materiaalmeesters. 
 
De redactie wenste iedereen een prettige zomer en natuurlijk een heel geslaagd zomerkamp ! 

      TOEKOMSTIGE OLYMPISCHE KAMPIOEN BIJ DE VERENIGING ? 
 
Roel Kist, lid van de Explorers, heeft naast scouting nog een grote hobby. Hij zit bij Atletiek en daar is hij niet eens zo 
heel erg slecht in. In het interview wat hij gaf aan het Lopend Vuurtje komen we meer te weten. 
 
 
In welke Atletiekclub zit je en hoe lang ben je daar al lid van ? 
Ik ben lid van Sport en Trimclub Brunsummerheide. Ik ben nu bijna 6 jaar lid. 
 
Welke onderdelen van atletiek beoefen jij allemaal ? 
Vooral, speer, kogel en discus. Maar de andere onderdelen gaan ook niet slecht. 
 
Welke onderdelen beoefen je niet maar zou je wel willen beoefenen ? 
iI beoefen op het moment geen polstokspringen en kogelslingeren. Wel wil ik kogelslingeren graag gaan beoefenen, polstoksprin-
gen weet ik nu nog niet. 
 
Waar ben je pas geleden Limburgs kampioen in geworden ? 
Dit jaar: Outdoor: 1e speerwerpen, 1e kogelstoten, 1e discuswerpen.  Indoor: 1e kogelstoten, 2e 60mtr sprint, 3e verspringen. 
 
Waren het makkelijke overwinningen of moest je tot het uiterste gaan ? 
Outdoor, (buiten). Vond ik de concurrentie mee vallen. Het was dus vrij makkelijk.  
Indoor, (binnen). Was wat moeilijker. Bij het kogelstoten heb ik even mijn best moeten doen. Bij de sprint dus ook. Bij het versprin-
gen, ging het niet zo goed, ik was niet echt tevreden. Maar voor een werper, toch goed gedaan. :P  
 
Ben je al eens eerder kampioen geweest ? 
Ja, 2003: 1e speerwerpen. 
     2004: 1e speerwerpen, 1e kogelstoten, 1e discuswerpen. 
     2005: hier ging het mindergoed, en was ik dus ook niet tevreden. 3e speerwerpen 
 
Is dit inderdaad je eerste interview ? 
Buiten iedereen die me gewoon zo wel eens wat vraagt, en op msn, is dit inderdaad mijn eerste inter-
view. 
 
Je gaat binnenkort naar de Nederlandse Kampioenschappen, ben je daar al eens eerder geweest ? 
Dit word inderdaad mijn eerste echte NK. Ik heb eerder nog andere grote wedstrijden gehad, maar dat 
is wat anders. 
 
Hoe groot zijn daar je kansen ? 
Daar maak ik best veel kans op een podiumplaats. 
 
Zien we je ooit op de Olympische spelen en in welk onderdeel zal dat dan zijn ? 
Als ik zo ver wil komen, zou ik een hoop moeten laten vallen voor te gaan trainen. 
Ik probeer het echter wel, het is dan jammer als ik andere hobby's daarvoor moet laten vallen.  

http://www.TARCISIUS.NL


Agenda 
 
25-06 Jeffrey Janssen (11) 
27-06 Guy Willems (34) 
28-06 Mirna Stassen (13) 
28-06 Koen Bloemen (18) 
30-06 Mattijn Handels (11) 
01-07 Danial Sedrak (15) 
20-07 Shauna Hausmann (7) 
09-07 Janice van de Veen (9) 
05-08 Cretien Bastin (9) 
06-08 Runa Koekkoek (6) 
06-08 Kevin Peelen (15) 
07-08 Kimberly van der Burgt (10) 
07-08 Ger Extra (48) 
08-08 Jimmy van der Wardt (8) 
14-08 Sylvia Römkens (19) 
18-08 Wieviem Alberts (9) 
21-08 Dennis Porada (12) 
22-08 Heinz Feiter (73) 
 

16 en 17 september  
Fancy Fair 
 
Beschuit met muisjes…. 
 
Op 22 mei heeft Woeps van de Ka-
bouterleiding een dochter gekregen 
genaamd Noah. We willen haar en 
haar man van harte feliciteren. 
 
 

 
 
      OP BEZOEK BIJ….. DE MATERIAALMEESTERS 
 
 
In de donkere kelder van ons HK bevind zich een belangrijk gedeelte van onze ver-
eniging, namelijk het magazijn. Alle materialen die we zoal kunnen gebruiken voor 
het draaien van een speltakbijeenkomst zijn hier opgeslagen en ze worden beheerd 
door onze materiaalbeheerders Leo en Maurice. Behalve de spullen die we gebrui-
ken voor de speltakbijeenkomsten liggen hier ook de tenten, een heleboel ketels, 
keuken- en spelmateriaal, dat vooral op kamp gebruikt wordt. 
 
Op verzoek van de speltakken leggen Leo en Maurice spullen voor bijeenkomsten 
klaar buiten het magazijn en bovendien zorgen ze ook voor het onderhoud van ons 
materiaal. Het materiaalbeheer is eigenlijk een onderdeel van de Stichting die we 
in een vorig Lopend Vuurtje aan jullie hebben voorgesteld, maar omdat de speltak-
ken de voornaamste gebruikers zijn van alle materialen zijn de materiaalbeheer-
ders ook onderdeel van de groepsraad. Wie de groepsraad is en wat zij doen zullen 
we in een volgend Lopend Vuurtje vertellen. 

 
Links zie je Leo Wings. Sinds 1993 is hij materiaalbeheerder bij onze 
groep. Hij trekt niet altijd zo’n gekke bek maar hij is hier iets aan eten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sinds 2003 krijgt Lei assistentie van Maurice Nieuwenhuis.  Hiervoor 
is Maurice 13 jaar lang Welpenleider geweest en veel jongens kennen 

hem nog als ‘Baloe’. 

Scouty’s Tip 
 
Maak met een lus een elastiek vast 
aan je dasriem. Daarna doe je de 
dasriem gewoon om je das. Als de 
dasriem afvalt. Blijft hij nog altijd han-
gen aan het elastiek. 

Drie muizen gaan opscheppen over wat ze kun-
nen. De eerste muis zegt: “ik durf kaas weg te 
halen waar mensen bij zijn”. De tweede muis 
zegt: “ik haal kaas uit een muizenval”. De klok 
slaat 3 uur en de derde muis zegt “ik moet de 
kat voeren”. 

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:      Martin Cremers  
Geboortedatum:     4 december 1993 
Speltak:      Verkenners 
Bij scouting sinds:     1998 
Leukste scoutingactiviteit:    Trefbal 
Fijnste kamp     een paar 
Wat doe ik graag: voetbal en internetten    
Waar ik een hekel aan heb:    mensen die me uitschelden 
Favoriete Sport:     honkbal en voetbal 
Lievelingslied:     ‘This Love’ van Maroon 5 
Mooiste cd:     Top 50     
Mooiste film:      10 seconds 
Leukste tv-programma:    Geen 
Lievelings eten:     Frieten (dhu) 
Wat ik later worden wil:    Vermogensbeheerder, architect en straatracer 
Wat zou ik doen met een miljoen:  Investeren   
Mijn huisdier(en):     Ik had een hamster 
Favoriete website:     www.Habbohotel.nl  
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Vera Förster 
 

Redactie 
 

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

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

 
Kijk ook eens op onze website: 

www.tarcisius.nl 
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september 
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