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Hallo Scoutingvrienden, 
 
De tweede editie van het Lopend Vuurtje ligt voor jullie neus. De vereniging heeft sinds de vorige editie ook niet stil 
gezeten. Zo hebben we sinds lange tijd weer een open dag gehad, hebben we geklust bij Heitje voor een Karweitje, 
zijn de Explorers op Winterweekend geweest en hebben we samen met Scouting de Pioniers St. Joris gevierd. Dus 
weer genoeg zaken om over te schrijven. 
 
Veel leesplezier. 
 
Redactie Lopend Vuurtje 

 

Open Dag succes  
 

Op zaterdag 14 maart hebben wij een succesvolle Open Dag gehou-
den.  
 
Op deze dag werden de deuren geopend voor iedereen die geïnteres-
seerd is in Scouting. Alle speltakken hebben laten zien hoe divers 
hun wekelijkse programma is. De Bevers speelden diverse spelletjes 
en maakten heerlijke soep. De welpen/kabouters leefden zich uit op 
hun kunstwerken van gasbeton. Gidsen maakten onder andere ver-
rukkelijke appelflappen en de verkenners hadden een “mini-kamp” 
opgebouwd, compleet met buitenkeuken. De Explorers hadden voor 
iedereen een hindernisbaan gemaakt, waarmee er voor de snelsten 

mooie prijzen te winnen waren. 
 
Daarnaast was er een informatiestand met vele fotoboeken, wetenswaardigheden en interactieve informatie-
bronnen. Voor alle bezoekers stond er een lekkere kop koffie of thee 
klaar. 
 
Al met al was het een succesvolle en drukbezochte dag. Direct na de 
open dag hebben we zeven nieuwe leden kunnen verwelkomen bij de 
verschillende speltakken en dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. 
 
Voor herhaling vatbaar ! 
 
(Op de dag zelf hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
Jeroen Hendrix, Esther Nieuwenhuis en Vanessa Theunissen te in-
stalleren als bestuurslid. Dit was voor hun een verrassing) 
 
Kijk onze website www.tarcisius.nl voor veel meer foto’s gemaakt op de open dag. 

� Wij sinds 30 april een tweede persoon in onze groep hebben die een 
lintje van de Koningin heeft gekregen ? 

� Dit Leo Extra is en wij hem hier van harte mee willen feliciteren ? 
� Hij dit lintje niet alleen voor scouting maar ook voor zijn inzet in de 

buurt en het levend kerstspel gekregen heeft ? 
� Heinz Feiter hem in 1995 is voorgegaan ? 
� De oplossing van de fotopuzzel uit de vorige editie hagelslag is ? 
� De puzzel deze keer toch weer ietsjes moeilijker is ? 
� De volgende editie van het Lopend Vuurtje alweer de special Kam-

peditie is ? 
� Het zomerkamp toch nog zo’n 2 maandan op zich laat wachten ? 

Wist je dat?



21 juni 
Veteranendag 

 
26, 27 en 28 juni 
Kaderweekend 

 
25 juli t/m 1 augustus  

Zomerkampen 

   Heitje voor een 

karweitje 
 
Op zaterdag 11 april is onze 
vereniging de wijk in getrokken 
voor de Heitje voor een Kar-
weitje actie. Ook dit jaar was 
de actie weer een groot succes. 
Van papier ophalen tot onkruid 
verwijderen, alles werd voort-
varend aangepakt. Op deze 
manier hebben de speltakken 
een extra zakcentje verdiend 

voor leuke activiteiten. 

Close up ? 
 
Waar hebben we hier 
een uitvergroting van 
gemaakt ? 
 
Tip: ook dit kun je eten 
maar daar moet je wel 
wat voor doen. 

Elsje ging voor het eerst naar groep drie op de 

lagere school. Daar leer je lezen en schrijven. Het 

echte werk dus. Na de eerste dag op school komt 

papa thuis van het werk en vraagt aan Elsje wat ze 

al geleerd heeft. "Nou," zegt Elsje, "ik heb al leren 

schrijven". "En wat heb je dan geschreven?", 

vraagt papa. "Dat weet ik nog niet, want ik leer 

morgen pas .lezen". 

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     :   Isa Habets 
Geboortedatum   :   19 september 2000 
Speltak    :   Welpen 
Bij scouting sinds   :  4 jaar geleden 
Leukste scoutingactiviteit  :   collecteren voor jantje beton 
Fijnste kamp    :   kamp in Tegelen vorig jaar 
Wat doe ik graag   :   tekenen, fietsen en voetballen 
Waar ik een hekel aan heb  :   huiswerk maken 
Favoriete Sport   :   voetballen 
Lievelingslied    :   heb je even voor mij (Frans Bauer) 
Mooiste cd    :   high school musical nr.3 
Mooiste film    :   high school musical 3 
Leukste tv-programma  :   hider in house en de ballen 
Lievelings eten   :   frieten en mozarella pizza 
Wat ik later worden wil  :   profvoetbalster 
Wat zou ik doen met een miljoen :   zwembad en een voetbalstadion kopen 
Mijn huisdier(en)   :   Siem de kater, Freddy het konijn, de 3 vissen 
       Flip, Sharky en Jop 
Favoriete website   :   www.elkspel.nl 
 

Het estafette-interview gaat nu naar:   Layla Schuurmans 
 
 
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 15 juni naar lopendvuur-
tje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus 

in het HK 
 

Kijk ook eens op onze website: 
www.tarcisius.nl 

 
VOLGENDE EDITIE:  

juli 

   St. Joris en de Draak 
 
 
In een land hier ver vandaan gebeurde heel lang geleden iets heel heldhaftigs. St. Joris, 

een dappere ridder, heeft de draak gedood en daarmee het leven van de dochter van de 
koning, en alle andere jonge meisjes gered. 
Door deze daad is St. Joris heel beroemd geworden, hij staat symbool voor de overwin-
ning van het kwaad en moed en kracht om goed te doen. Niet zo vreemd dat hij de 
beschermheilige is geworden van scouting. 

 
Elk jaar rondom 23 april wordt St. Joris herdacht 
door heel veel scoutinggroepen. Op 25 april hebben 
wij (samen met scouting de Pioniers) St. Joris gevierd. 
Eerst was er een korte viering olv. Pastoor Bouman 
waarin het St. Jorisverhaal werd verteld en de scout-
ingbeloften werden hernieuwd. Ook werden de bloe-
men gezegend, iedereen draagt tijdens de St. Jorisdag 
een rode bloem. 
 
 

Daarna zijn we naar het bos gegaan en hebben we een spel gespeeld waarin twee steden 
tegen elkaar moesten strijden. Door middel van het zoeken van voorraden, het inrichten 
en versterken van hun stad hadden ze de 
mogelijkheid om uiteindelijk van één ridder St. Joris 
te maken. Snelheid, handigheid en tactiek waren no-
dig om alle benodigde onderdelen te krijgen. De stad 
wiens St. Joris de draak kon verslaan (vangen) had 
gewonnen. Na het bosspel was er nog een klein 
kampvuur bij ons HK en werden de bloemen ver-
brand. 


