
       
 
Beste Scoutingvrienden, 
  
Nog heel even en het scoutingjaar is weer voorbij en gaan we dit afsluiten met een schitterend zomerkamp. Deze 
editie van Lopend Vuurtje is dikker dan normaal omdat alle belangrijke informatie over het kamp hierin staat. Dus je 
bent nog niet klaar met lezen. 
  
Wat niet onopgemerkt voorbij is gegaan, is ons 60-jarig jubileum. In het kort hebben we opgeschreven wat er in dat 
weekend allemaal gebeurt is. Ook hebben we er enkele foto’s bijgezet. Maar je zult op de site moeten kijken voor alle 
foto’s want dat zijn er nogal wat. Al langer aangekondigd was de installatie van Koen, Rowena en Stephanie als staflid. 
Op zaterdag 11 juni was het dan zover. Lees verder om te weten wat de nieuwe staf allemaal heeft moeten doorstaan. 
  
Na de zomer is weer een nieuwe uitgave van Lopend Vuurtje. De redactie wenst iedereen een geweldig zomerkamp 
en een prettige vakantie ! 
 

WWW.TARCISIUS.NL                  4E EDITIE 2005 
          

60 Jarig Jubileum groot Succes! 
 

Van vrijdag 20 mei tot zondag 22 mei 
vierde Scouting St. Tarcisius uit 
Nieuwenhagen zijn 60- jarig bestaan. Het 
feestweekend begon met een disco op de 
vrijdag voor de jeugd.  

 
In de vroege avonduren waren de jongste 
leden van de vereniging, de Bevers, 
Kabouters en Welpen,  in het 
scoutinggebouw (HK) om deel te nemen 
aan een leuke disco. Later op de avond 
kwamen de Gidsen en Verkenners om zich 
bij hen te voegen. De Explorers deden 
vervolgens in het begin van de nacht het 
licht uit.  

 
De zaterdagavond was feest voor de leden 
van de staf, stichting en oudercomité. 
Bijzonder op deze avond  
was de installatie van Leonne Wings  

en Guido Vinck als secretaris en Penningmeester. De zondag was het hoogtepunt van dit weekend wat begon met 
een Heilige Mis om 10.00 uur in de kerk.  De groep was hier vanuit het HK onder begeleiding van ‘Fanfare 
Eendracht’ naar toe gelopen.  
 
De mis stond geheel in het teken van scouting. Zelfs meneer pastoor, ooit zelf begeleider van de sherpa’s, had zijn 
scoutinguniform uit de kast gehaald en aangetrokken. De mis werd opgeluisterd door het tienerkoor 
‘Nieuwenhagerheide’. Na de mis ging het gehele gezelschap terug naar het HK alwaar een lunch voor alle leden was 
geserveerd. Aan het begin van de druk bezochte receptie werden verschillende leden van Scouting st. Tarcisius 
onderscheiden met vriendschaps- en waarderingstekens van Scouting Nederland.  

Kortom de iedereen kan terug kijken op een gezellig en geslaagd jubileumweekend.  
Het feestjaar zal worden voortgezet met de zomerkampen in Mechelen en Dedenborn. 

♣ we in het begin dachten dat we twee pagina’s nooit vol zouden krijgen 
♣ nu een extra pagina helemaal niet zo gek zou zijn en dat we dan wel jullie hulp nodig hebben 
♣ we dus nog leden zoeken voor een jeugdredactie 
♣ jij je hiervoor aan kunt melden via lopendvuurtje@tarcisius.nl 
♣ het oudercomité hun fototocht ter beschikking stelt 
♣ deze route voor jong en oud leuk is 
♣ Leo Wings het pionierhok veiliger heeft gemaakt 
♣ gelukkig tot nu toe niemand onder het pionierhout bedolven is 
♣ de verkennerstaftent na 25 jaar trouwe dienst vervangen is door een nieuwe tent 
♣ veel mensen ‘goede’ herinneringen hebben aan het opzetten van de oude tent 

Wist je dat? 
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