
2E EDITIE 2011 
KAMPUITGAVE 

   Ledenblad van Scouting St. Tarcisius Landgraaf  

Beste Scoutingvrienden, 
 
De kampen staan weer voor de deur en dat is natuurlijk goed nieuws. Want dat betekent weer veel samen plezier ma-
ken met je scoutingvrienden. Dat gebeurt natuurlijk het hele jaar maar het kamp is natuurlijk de scoutingactiviteit waar-
bij plezier maken het belangrijkste is. In deze editie van het Lopend Vuurtje vind je dan ook op de witte pagina’s alle 
informatie van de speltakken over het kamp. 
 
Daarnaast zijn in deze dubbele editie verslagen te vinden van verschillende activiteiten en nieuwsfeitjes die de afgelo-
pen maanden binnen onze vereniging gebeurt zijn. Trouwe lezers van de website zullen een aantal artikels herkennen 
omdat ze al op de website staan. Toch staan ze ook in het Lopend Vuurtje omdat niet iedereen even vaak de site be-
kijkt en we wel graag zoveel mogelijk mensen willen informeren. Misschien gaat Lopend Vuurtje ooit nog eens hele-
maal digitaal op de website maar voorlopig blijven jullie het groene papierwerk ontvangen. 
 
Fijn kamp en een mooie zomer toegewenst ! 
 
Redactie Lopend Vuurtje  
 

AFSCHEID PASTOOR BOUMAN 
 
Afgelopen Hemelvaartsdonderdag heeft onze vereniging afscheid genomen 
van onze Aalmoezenier Bouman. Hans Bouman was sinds 1998 pastoor 
van de Parochie Heilig Hart van Jezus in Nieuwerhagerheide. Evenlang is 
hij ook onze Aalmoezenier geweest en heeft hij talloze Kerst- en St Jorisvie-
ringen geleid. A 
 
ls Aalmoezenier was hij een vaste bezoeker van onze activiteiten. Met name 
voor de zomerkampen deed hij zich veel moeite om deze te kunnen bezoe-

ken. Omdat de speltakken vaak 
in alle windrichtingen op kamp 
gingen was dit niet altijd mak-
kelijk. In sommige gevallen was 
haast geboden en leverde hem dit nog een 'mooie' bon op. 
 
 
In een feestelijk Mis hebben de parochies, basisscholen en scoutings (hij 
was ook Aalmoezenier van Scouting Pius XII) afscheid genomen. Scouting 

St. Tarcisius wil bij deze Hans Bouman nogmaals hartelijk bedanken voor 
zijn jarenlang inzet voor onze vereniging en wensen hem veel succes met 
zijn nieuwe parochie in Gennep. 
 

� Cyriel, Beverleider, papa is geworden van zijn zoon Pieke ? 
� Wij hem en zijn vrouw veel gezond en plezier wensen met hun nieuwe 

aanwinst ? 
� Wij Pieke graag over een jaar of 5 bij Scouting zien komen ? 
� Binnenkort een andere leider van ons ook weer papa wordt ? 
� Wij natuurlijk hopen dat alles voorspoedig gaat zodat wij in de volgende 

editie het goede nieuws kunnen brengen ? 
� De oplossing uit de vorige editie een vergiet was ?  
� Als je douchekop als oplossing had gegeven we dat begrepen hadden ? 
� Wij ons afvragen of onze puzzelmaker zelf ook de oplossing zou weten ? 
 

Wist je dat?



SCOUTING FUNDAYS 2011 
 
In het laatste weekend van mei zijn de Explorers met 11 personen naar de Scouting Fundays geweest! 
De Fundays worden sinds de Wereldjamboree van 1995  in Dronten, elk jaar gehouden in Walibi World, scoutingleden 
en hun familie kunnen zich hiervoor inschrijven. Je kan dan van vrijdag tot zondag kamperen of een bungalow huren 
en hebt het hele weekend toegang tot Walibi World.  
 
Elaine kwam met het idee om ernaartoe te gaan! Wij hadden al snel besloten dat we eens “luxe “ op kamp wilden 
gaan, een keer niet alles te hoeven meeslepen. Zo gezegd, zo gedaan, we zijn vrijdag 27 mei afgereisd (of is het opge-
reisd??) naar Biddinghuizen-Flevoland.  

 
Rond half 10 aangekomen,  hebben we ons ingeschreven en kre-
gen we de polsbandjes uitgereikt. Toen onze bungalows (op)
gezocht, we hadden een 7-persoons en een 4-persoons bungalow-
huisje geboekt. De indeling was al vooraf gemaakt en iedereen 
kon zijn bedje opmaken.  Hoewel er feest was in de tent, zijn we 
redelijk op tijd naar bed gegaan om de dag erna helemaal fit te 
zijn voor Walibi World!! 
 

 
Na het ontbijt stond iedereen in de startblokken om het park in te 
gaan. Om 10 uur gingen de poorten open en stonden we binnen. 
Eerst de nieuwe achtbaan eens bekijken – the speed of sound. Er 
bleek een storing te zijn en het advies van het personeel was om 
iets anders te 

gaan doen. Wij zijn toch in de rij gaan staan, op goed geluk  en 
waren vrij snel aan de beurt omdat de storing snel verholpen was. 
Enigszins draaierig en misselijk stapten we weer uit…en dit was 
nog maar het begin van de dag…  
 
Mattijn en Vera maakten de groep zaterdag rond het middaguur 
compleet en gezamenlijk zijn we het hele park doorgegaan. Tot ze 
ons eruit gooiden om 18 uur! Nu stond er BBQ op het programma, 
het regende maar met een tafelgril en een elektrische gril op 
pootjes bij de deur konden we gewoon aan tafel.  
 
Na het eten zijn we naar de feesttent gegaan, er was goede live-
muziek en de sfeer zat er aardig in. Er waren leuke Scouting-
Fundays-bekers te koop trouwens, waarvan de tekst oplicht in 
blacklight. Er stond ook nog een mobiele scoutshop op het terrein.  

 
Het feestje was om middernacht afgelopen en sommigen zagen 
pas om 3 uur die ochtend hun bed. Zondagochtend, we moes-
ten nu alvast al onze spullen inpakken en de huisjes fatsoene-
ren. Na de sleutels te hebben ingeleverd en de auto te hebben 
geparkeerd zijn we weer het park ingegaan, nu in groepjes. 

Iedereen had wel iets dat hij/zij nog wilde doen/zien/beleven. 
En af en toe kwamen we elkaar weer tegen.  
 
We hadden rond 17 uur afgesproken bij het reuzenrad om sa-
men iets te gaan eten en daarna naar huis te rijden. Rond half 
10 waren we terug bij het HK, wat is dit weekend omgevlogen! 
 
Chantal Koekkoek 
 
 

GEVELSPANDOEK 
 
Naast de hoofdingang van ons gebouw prijkt sinds kort een nieuw gevel-
spandoek. Maurice, Guy en Ronald hebben van vier pionierpalen een mooi 
frame gebouwd, in de beits gezet en opgehangen.  
 
Nu hangt in het frame het spandoek met de zes waarden van scouting. In 
de toekomst kan het frame natuurlijk ook gebruikt worden voor andere 
spandoeken. Leuke ontwerpen hiervoor zijn welkom. 



ZOMERKAMPPUZZEL 
 
Bij een zomerkamp komen natuurlijk allerlei zaken kijken. Probeer onderstaande woorden te vinden in de 
puzzel. Ze kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal geschreven zijn. 
 

W U L J B A L Q G I S E Q U C  
V Z W F K E G X E R S J N V Q  
A E X U I N S R E Y L T E V D  
T F V D O E H N D D A A P Y F  
K K I D M T N I U J A M L A F  
V N A K E E R K K S P P E E M  
G K A M K G H E D E Z A W S S  
R Z H R P M A S I U A A Q N H  
R A E X D V U G S N K L V Q U  
T V G I D S U A A U O S M E D  
P M A L K A Z U Y B L I H S O  
V U P Z R L D C R G D H P I W  
M S W A A L B T K X T M B P Y  
G U O U W X M M Q L W W A P L  
E X P L O R E R S B X T Y G U  
 
BAGAGE 
EXPLORERS 
GIDS 
HIKE 
HUDO 
KAMPVUUR 
LEIDING 
PIONIERTOUW 
SLAAPMATJE 
SLAAPZAK 
VERKENNERS 
WELPEN 
ZAKLAMP 
ZAKMES 

 

DE FIK ERIN…euh…..ERUIT !  

Op donderdag 5 mei hebben de stafleden van onze vereniging een brandbestrij-
dingstraining gevolgd. Vuurtjes maken doen zij natuurlijk regelmatig maar in het 
blussen ervan hebben ze (gelukkig) weinig ervaring doordat zij verstandig met vuur 
om gaan. Toch kan een onschuldig vuur van een kookbrander, gaslamp of kamp-
vuur uit de hand lopen door wat voor een oorzaak dan ook. Zaak is het dan om met 

de juiste blusmiddelen het vuur snel te doven voordat het om zich heen grijpt. 

Na een korte uitleg over de driekhoek van vuur (brandstof, warmte en zuurstof) zijn 
verschillende branden gedemonstreerd (van een vlam in de pan tot een in brand 
staand persoon). De blusdekens, schuim- en CO2 blussers en natuurlijk de brand-

slang zijn allemaal in de praktijk ge-
bracht. Naast brandbestrijding kon ook ervaren worden wat het is om in een 
ruimte te zoeken naar een slachtoffer die gevuld is met rook.   

 

Hoogtepunt van de avond was een demonstratie van wat er gebeurt als je probeert 
een brandende frituurpan te blussen met water. Een steekvlam van 5 meter was 
het resultaat wat meer weer eens duidelijk maakte dat water niet altijd de oplos-

sing bij een brand. Een deksel of blusdeken is in zo'n geval de beste oplossing. 

De training die gegeven werd bij BLER (www.bler.nl) was heel leerzaam. Door zelf 
te blussen met de verschillende middelen is veel praktische kennis opgedaan. 



Scouty’s Tip  
 
Brandnetels zijn de plaag van spelende 
scouts in het bos. Heb je hier jeuk aan 
over gehouden, smeer dan plek met tand-
pasta in. De jeuk zou na een aantal minu-
ten moeten verdwijnen. 

Vraagt een jongetje aan een oud vrouwtje: "Hoe 
oud bent u nou eigenlijk?" Waarop het oude 
vrouwtje antwoordt: "Eh vorig jaar werd ik 99 en 
dit jaar word ik dan 94." "Maar mevrouw, dat 
klopt toch niet. Als u vorig jaar 99 werd, wordt u 
dit jaar toch 100?" het oude vrouwtje antwoordt: 
"Kan je nagaan hoe hard ik achteruit ga." 

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 volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie. 
 
Naam:      Felicia Backhuis 
Geboortedatum:     25 december 2000 
Speltak:      Welpen 
Bij scouting sinds:     2007 
Leukste scoutingactiviteit:    Kamp 
Fijnste kamp:     Wereldspelen in Tiel 
Wat doe ik graag: Paardrijden, zwemmen en dansen 
Waar ik een hekel aan heb:    Afwassen  
Favoriete Sport:     Paardrijden en zwemmen 
Lievelingslied:     Blijf je vanavond (Monique Smit) 
Mooiste film:      Black Beauty 
Leukste tv-programma:    Huis Anubis 

Lievelingseten:     Spaghetti en pizza 
Wat ik later worden wil:    Dierenarts 
Wat zou ik doen met een miljoen:    Paarden kopen en een eigen manage beginnen 
Mijn huisdier(en):     Sanne en Suzie (honden) 
Favoriete website:     www.girlsgogames.nl 
 
Het estafette-interview gaat nu naar:  Michel Handels 
 
 
 
 

Redactie 
 

Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of 
opmerkingen voor 1 oktober naar lopend-
vuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brieven-

bus in het HK 
 

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

 
VOLGENDE EDITIE:  

oktober 

 

OPEN DAG GESLAAGD 
 
Als je 21 mei in en om ons HK bent geweest heb je het zelf gezien. We hadden een 
ontzettend gezellige open dag. Het was de derde keer dat we een open dag hebben 
georganiseerd en dit doen we om te laten zien wat scouting is. Want sommige men-
sen denken namelijk dat wij SAAI zijn. Ja begrijpen jullie het???? Gelukkig zijn er 
nogal wat bezoekers gekomen om mee te doen met onze leuke workshops. En wat 
heel leuk is, is dat er zelf al nieuwe leden zijn aangemeld omdat ze ook ontdekt heb-
ben hoe leuk scouting is. 
 

Voor wie er niet was zullen we vertellen wat je 

zoal hebt gemist: Je kon appels poffen op een 

tafelvuur.  Als je graag zelf vuur wilde maken 

kon je op een mini houtkachel, gemaakt van een 

blik een pannenkoek bakken. Wie het bij het 

vuur te heet vond 

kon zich laten 

schminken en er 

waren een heleboel 

spelletjes die je 

dwars door Hotsjietonia (het dorp van de bevers) heen 

konden leiden.  

Verder is er nog een mooi pionierwerk gemaakt en kon 

je insecten vangen en bestuderen in een zelfgemaakte 

insectenvanger. En niet te vergeten er was ook nog een 

hindernisbaan in het bos gebouwd. Zoals je leest had 

iedereen flink zijn best gedaan om er een geslaagde dag 

van te maken en met een klein beetje hulp van de zon is 

dat ook heel goed gelukt.  

Agenda 
 

17, 18 september:  Fancy Fair  

   Verjaardagen 
 
13-06 Cyriel van de Ven (39) 
16-06 Jasper van de Vin (14) 
27-06 Guy Willems (39) 
28-06 Koen Bloemen (23) 
30-06 Sven Bremen (8) 
 Mattijn Handels (16) 
08-07 Samir Van Veen (6) 
19-07 Julie Buijsen (6) 
30-07 Rachelle Brummelstroete (13) 
05-08 Chretien Bastin (14) 
06-08 Robbert Ploum (10) 
 Runa Koekoek (11) 
07-08 Kimberly van der Burgt (15) 
08-08 Wouter Breuer (11)  
13-08 Damien Besalah (6) 
18-08 Wieviem Alberts (14) 
19-08 Fleur Mettler (6) 
22-08 Heinz Feiter (78) 
26-08 Chantal Koekoek (40) 
01-09 Dave Martens (34) 
 Majorie Brassé (34) 
02-09 Cathelijne Evers (12) 
 Vera Handels (19) 
04-09 Eike Widdau (11) 
06-09 Christian Bukowski (11) 
09-09 Luc Snijders (8) 
11-09 Mikel Duykers (24) 
18-09 Michel Handels (37) 
19-09 Robin Kaul (10) 
 Isa Habets (10) 
29-09 Justin Loock (14) 


