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Hallo scouts ! 
 
Nou, nou bij de redactie hebben we wel heel lang zomervakantie gehad. Want het duurde toch wel erg lang voordat 
deze editie uitkwam. Maar niet lang gezeurd: hier is ie dan ! We hebben alweer een aantal activiteiten achter de rug 
gehad. Uiteraard de zomerkampen, de Fancy Fair en het afgelopen weekend het overvliegen. Maar er gebeurt meer in 
onze vereniging. Zo zijn op dit moment 7 van onze stafleden op training gegaan. Nee, niet om af te vallen maar waar-
om wel lees je op de achterkant van deze editie. 
 
Zaterdag 7 oktober was er kaderdag waarvan je hieronder een klein verslag kunt lezen. 
 
Als laatste willen we vooral alle jeugdleden oproepen om stukjes in te zenden voor het Lopend Vuurtje. Ze hoeven niet 
lang te zijn maar we willen graag weten wat de speltakken zo op een opkomst allemaal doen. 
 
Veel leesplezier ! 

KADERDAG 2006 
 
Zaterdag 7 oktober  “Kaderdag 2006” georganiseerd voor alle mensen die 
zich inzetten voor Scouting St. Tarcisius (stafleden, bestuursleden en leden 
Oudercomité). Er waren een aantal leuke activiteiten gepland.  
 
We vertrokken deze (gelukkig) zonnige dag vanuit ons HK met de auto rich-
ting Vaals. Hier brachten we een bezoek aan het atelier met “museum” van 
Gerardo Cardinale (uitgeroepen tot beste glasblazer van Europa). Tevens 
woonden we een demonstratie bij van hem waarbij hij vanalles uit vloeibaar 

kristal creëerde (beeldjes, 
kandelaars, vazen). Ook 
mocht onze kabouterleidster 
Stephanie van der Burgt het 
glasblazen eens proberen. Dit was geen toeval maar dat moeten jullie 
Stephanie maar zelf vragen.  
 
Hierna gingen we naar het labyrint (doolhof) bij het drielandenpunt. Tij-
dens het zoeken naar de uitgang van het labyrint moesten in groepjes 
hele lastige puzzelopdrachten opgelost worden. De groep van de welpen-
leiding had hierbij de meeste antwoorden goed. Daarna genoten we nog 
even van het uitzicht van de Boudewijn toren (50 meter) op de hoogste 
berg van Nederland (322,5 meter NAP) waarna we bij boscafé ‘t Hijgend 
Hert in Vijlen een fijne avondmaaltijd nuttigden.  
 
Zie voor meer foto’s op onze website www.tarcisius.nl onder evenementen. 

« We over een paar jaar een tweeling bij de vereniging erbij krijgen ? 
« We Jill en Roel bedoelen en dat zij de kinderen zijn van Esther en Maurice Nieu-

wenhuis ? (Ook gefeliciteerd namens de redactie !) 
« Er nu alweer nieuwe spullen binnenkomen voor de Fancy Fair van 2007 ? 
« De Fancy Fair weer soepel verlopen is en buiten verwachting goed gedraaid heeft? 
« Alle medewerkers bedankt voor hun inzet ? 
« We dit helaas zonder Jan en Gerda Bloemen hebben moeten doen ? 
« Zij het thuis zo druk hebben dat ze moesten stoppen met het Oudercomité ? 
« Dat hun zeer grote inzet de afgelopen jaren niet vergeten zal worden ? 
« Het oudercomité zeker nu nieuwe leden kan gebruiken ? 
« Aanmelden kan bij de voorzitter Hugo Wings (06-20495104) ? 

Wist je dat

http://www.TARCISIUS.NL
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Agenda 
 
 
03-11 Christiaan Fijen (30) 
04-11 Myrte Wings (17) 
06-11 Luann Lu-lu Hausmann (6) 
08-11 Stephanie Cremers (15) 
10-11 Hetty van der Burgt (45) 
12-11 Tom Acampo (13) 
27-11 Kayleigh Kölker (7) 
29-11 Ronald Weelen (30) 
01-12 Alicia Smeets (11) 
04-12 Martin Cremers (13) 
08-12 Sylvana Buschek (14) 
08-12 Brian van der Burgt (16) 
17-12 Dyonne Vrouenraets (11) 
20-12 Ellen Roncken (10) 
21-12 Elaine Rademakers (13) 
21-12 Jeroen Hendrix (27) 
21-12 Leo Extra (54) 
26-12 Joyce Haszing (19) 
30-12 Brian Eleveld (19) 
 
 
 
 
 
 

      Staf naar de schoolbanken ! 
 
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we verschillende mensen op cursus 
kunnen sturen, mede dankzij stichting ”Abel” die ons daar financieel bij onder-
steunt. 
 
Wil je een erkent staflid zijn binnen Scouting Nederland, dan 
moet je een aantal trainingen volgen. Er zijn verschillende trainin-
gen: 
« voor alle leeftijdsgroepen:  “De starttraining en de pro-

grammatraining” 
« voor bevers, welpen en kabouters: “De bivaktraining” 
« voor de gidsen, verkenners en explorers: “De kamptrai-

ning” 
« verder zijn er nog aparte techniektrainingen, zoals bv 

de kampvuurtraining. 
 

Ook wij als vereniging vinden het belangrijk dat onze stafleden op training gaan. 
Ze krijgen daar handvaten aangereikt hoe je een programma goed opbouwt, hoe je 
een kamp voorbereidt en hoe je omgaat met kinderen in bepaalde situaties. Tevens 
is het fijn om met mensen van andere verenigingen ervaringen en ideeën uit te 
wisselen. Ook dient het zo te zijn dat elk kamp begeleid wordt door een staflid die 
de juiste erkenning heeft. Het heeft naast het hebben van de juiste stafleden op de 
juiste plek, ook nog eens te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze leden 
en hun ouders toe. 
 
Daarom zien wij als bestuur erop toe dat stafleden de juiste erkenningen halen. 
Wij willen daarom Chantal, Stephanie, Koen, Rowena, Thom, Agnes en Mikel, veel 
succes wensen ! 
 
Hetty van der Burgt, Groepsvoorzitter 

Scouty’s Tip   
 
Wat je tijdens een hike niet kunt 
gebruiken zijn natte lucifers. Dit 
kun je voorkomen door de lucifers 
van te voren zo ver mogelijk in 
kaarsenvet te dompelen. Als je de lucifer wilt ge-
bruiken kras je het vet eraf en heb je een droge 
lucifer. 

Piet, Klaas en Jantje zitten aan een tafel op te 
scheppen over hun vaders.   
Zegt Piet: "Mijn vader is rechter en iedereen moet 
hem aanspreken met Uwe Excellentie".  Zegt Klaas: 
"Dat is nog niets, mijn vader is koning en iedereen 
moet hem aanspreken met Uwe Majesteit." Dan 
lacht Jantje en zegt: "Mijn vader weegt 300 kilo en 
als de mensen mijn vader zien zeggen ze: Oh Grote 
God.”  

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 doorge-
ven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De vol-
gende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie. 
 
Naam:      Brit Mulders 
Geboortedatum:     2 maart 1984 
Speltak:      Welpen 
Bij scouting sinds:     2003 
Leukste scoutingactiviteit:    Knutselen en bakken  
Fijnste kamp     Alle kampen waren toppie 
Wat doe ik graag:    Kralen maken van FIMO-klei, kettingen maken, tv kijken 
Waar ik een hekel aan heb:    Opruimen en afwassen  
Favoriete Sport:     Zwemmen en fitness 
Lievelingslied:     Carole King met ‘You’ve got a friend’ 
Mooiste cd:     Alles van Flogging Molly     
Mooiste film:      Lord of the Rings, Memento, Pirates of the Caribbean 
Leukste tv-programma:    Peking Express, Het Blok en Expeditie Robinson 
Lievelings eten:     Pizza, pasta en frietjes 
Beroep:     Laborante (ik werk dus op een laboratorium)  
Wat zou ik doen met een miljoen:   Mijn ouders een mooie bungalow kopen en rond de 
      wereld reizen.    
Mijn huisdier(en):     Digger (een Beagle) 
Favoriete website:     www.hotmail.com 
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Vera Förster 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen, of opmerkin-
gen 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 

 

http://www.hotmail.com
mailto:lopendvuurtje@tarcisius.nl
http://www.tarcisius.nl

