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KAMPUITGAVE

Beste Scoutingvrienden,
Een jaar vliegt om en dat geldt ook voor scoutingjaren. Hoewel sommige mensen daar niet zo blij mee zijn omdat ze
dan ook sneller ouder worden, kunnen wij ons alleen maar in de handen wrijven. Waarom ? We gaan weer op zomerkamp en dat blijft toch het hoogtepunt ! Zoals afgelopen jaren is ook deze editie een speciale zomerkampeditie. Tussen de twee groene ’Lopend Vuurtje’ pagina’s is het kampboekje terug te vinden waarin alle nuttige informatie over de
kampen staat.
Maar er staat meer in deze editie. Zo heeft afgelopen maand een behoorlijke verandering plaats gevonden in de organisatie van onze vereniging. Verder kun je het verslag van het kaderweekend en de Pinkpop milieubrigade lezen.
Veel leesplezier en natuurlijk een fijne zomer gewenst !
De redactieleden van het Lopend Vuurtje

REORGANISATIE
Sinds 14 mei jongsleden is in de organisatiestructuur bij onze vereniging behoorlijk wat veranderd. Op initiatief van
Scouting Nederland hebben wij en de meeste andere scoutinggroepen in Nederland een Groepsvereniging opgericht.
Een Groepsvereniging heeft het voordeel dat deze juridisch meer mag (rechtspersoon) en dat ook de aansprakelijkheid
beter is geregeld. Voor de speltakken verandert er niet direct iets behalve dat voor de leiding een aantal zaken op de
achtergrond beter geregeld zullen zijn.
Het overleg en besluitorgaan van de groepsvereniging blijft de groepsraad onder leiding van het groepsbestuur. Hierin
zitten alle leiders, bestuursleden, materiaalbeheerders, de voorzitter van de ouderwerkgroep en de bijzondere leden.
Later dit jaar wordt hier per leeftijdscategorie een oudervertegenwoordiging aan toegevoegd. Alle ouders van jeugdleden krijgen na de zomer hierover een briefje. De bedoeling is dat jeugdleden via hun ouders meer inspraak krijgen in
het reilen en zeilen van de vereniging.
De stichting scouting St. Tarcisius die tot nu toe eigenaar was van het scoutinggebouw wordt nu omgevormd tot een
beheersstichting die overigens voor tweederde bestaat uit leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris en penningmeester) hiervan is gelijk aan het dagelijks bestuur van de groepsvereniging.
Op de volgende pagina wordt het groepsbestuur voorgesteld. In een latere editie zal het bestuur van de beheersstichting ook worden voorgesteld.

Wist je dat?















De indiaan in de vorige editie Geert Janssen was ?
Dit op het zomerkamp Lanaken in 1988 was ?
Geert normaal niet met veren op zijn hoofd loopt maar dat we toen het kampthema
Amerika hadden ?
Bram een maand door Midden-Amerika gaat backpakken ?
Hij daardoor helaas wel het zomerkamp mist ?
Wij hem een goede reis toewensen ?
Hugo opa is geworden ?
Dat we hem gewoon Hugo kunnen blijven noemen ?
Wij hem van harte feliciteren ?
Elaine van de Explorers op 14 en 15 juni de nacht van Gulpen heeft gelopen ?
Zij per kilometer gesponsord wordt
Zij dit voor een goed doel doet namelijk de Cliniclowns ?
Wij hier ons petje voor afnemen ?

Het bestuur van de Groepsvereniging stelt zich voor
VOORZITTER:
Hetty van der Burgt
Hetty is sinds 1986 lid van de vereniging en heeft, voordat zij in 2001 voorzitter werd van
de groepsraad, jarenlang leiding gegeven bij de Bevers.

SECRETARIS
Vanessa Theunissen
Pas sinds vorig jaar is Vanessa bij onze vereniging. Als nieuwe inwoonster van Landgraaf
wilde zij vrijwilligerswerk doen en heeft daarbij haar draai bij ons gevonden.

PENNINGMEESTER
Geert Janssen
Begonnen als welpenleider, daarna verkennerleider, groepsbegeleider en de laatste voorzitter van de stichting in de oude vorm is Geert al heel lang bij onze vereniging. Nu heeft hij
de belangrijke taak om op de centen te passen.

GROEPSBEGELEIDER:
Esther Nieuwenhuis
Esther zet haar volgende stap in haar lange scoutingcarrière. Begonnen als kabouter en
via de speltakken Gidsen en Sherpa’s is Esther uiteindelijk 16 jaar Welpenleidster geweest. Als Groepsbegeleider begeleid zij de stafteams van alle speltakken.

BESTUURSLID:
Jeroen Hendrix
Begonnen bij de Welpen komt ook Jeroen uit eigen vereniging. Sinds 2005 is Jeroen bestuurslid van de vereniging en daarvoor is hij 7 jaar lang Beverleider geweest. Jeroen zal
zich met name bezig houden met de PR rondom de vereniging.

BESTUURSLID (Afvaardiging jongere speltakken):
Koen Bloemen
Een zeer bekende verschijning binnen de vereniging. Al lid sinds zijn 5e en vanaf 2005
achtereenvolgens Kabouter en nu Beverleider. Koen begint nu aan zijn eerste periode als
bestuurslid.

BESTUURSLID (Afvaardiging oudere speltakken):
Ronald Weelen
Vanaf 1995 bij de Verkennerleiding en is sinds 1999 verschillende perioden bestuurslid
‘afvaardiging oudere speltakken’ geweest. Ronald is ook ooit begonnen als Welp bij onze
vereniging en is sindsdien blijven hangen.

KADERWEEKEND 6 T/M 8 JUNI
Het was een benauwde vrijdagmiddag in juni, donkere wolken pakten zich samen boven het Duitse
plaatsje Rott. Na een uurtje reizen parkeerde een stoet staf– en bestuursleden van Scouting St.
Tarcisius hun volgeladen wagens in het claustrofobische parkeerterrein. Al snel waren alle leden
van dit gezelschap gehuld in regenjas of poncho en werden de tent-kisten haastig naar het houten
paviljoen gesleept. Eenmaal in het paviljoen werd er geduldig afgewacht tot de Duitse moesson
uitgeraasd was. Het stafweekend 2008 kon van start!
Na gewacht te hebben op een droog moment werd er begonnen met het opbouwen van de keukentent.
Vervolgens gingen zowel de dames als de heren van het gezelschap aan de slag met het opzetten van hun
eigen tent. Helaas bleek de grond harder dan een natuurstenen aanrecht en moesten de splinternieuwe
haringen het bij de bosjes ontgelden. Ondanks dit en andere kleine problemen stonden de tenten in een
relatief korte tijd overeind en kon er begonnen worden met de hoofdactiviteit voor het weekend: ontspannen. Omdat het nog een beetje aan het miezeren was schaarde het gezelschap zich onder de keukentent.
Hier wist Koen iedereen gelukkig te maken met een hamburger. Erg laat werd het die avond niet, omstreeks 12 uur lag iedereen in zijn of haar stretcher.
De ochtend daarna moest iedereen op een onmenselijk tijdstip uit de veren. Er werd vlug ontbeten en
rond half 9 vertrok het gezelschap richting Rurberg, om daar een kano tochtje te gaan maken op de
Ruhrsee. Onderweg werden er, ondanks waarschuwende woorden vooraf, 2 boetes gescoord. Aangekomen in Rurberg werd het gezelschap aangevuld met Guy, Esther en Michel, Ronald, Stephanie en Muriel.
Ondanks het matige weer hadden een aantal toch maar besloten om de spijkerbroek en wandelschoenen
te verruilen voor zwembroek en een T-shirt.
We kregen 5 kano’s toegewezen en nadat iedereen voorzien
was van een peddel en een trendy reddingsvest kregen we
een korte instructie. Daarna werden er snel groepjes gemaakt en werden de kano’s te water gelaten. Ondergetekende
nam plaats in een kano met Esther, Michel en stuurman
Ronald. Het kanoën ging ons redelijk goed af, al moest er
soms even uitgeweken worden voor de rondvaartboot. Al
snel verdwenen de kano’s van de welpenstaf en ‘team
Anja’ (bij gebrek aan een samenvattende naam) uit het zicht.
Uiteindelijk hebben wij samen met ‘team Geert’ (eervolle vermelding trouwens voor Geert, die zich voor de gelegenheid
gekleed had met een Orange, pseudo- traditioneel Hollandse
EK muts) en het oudercomité (+ Koen) besloten tot een kleine pitstop bij Woffelsbach.
Na niet genoten te hebben van koffie, thee en cola stapten we weer in onze kano en was het tijd om terug
te keren naar het beginpunt. Hier troffen wij de welpenstaf aan, die zichzelf na een inspannende kanotocht getrakteerd hadden op een Pizza. Eenmaal uit het water begaf het gezelschap zich naar een Imbis, om te compenseren voor alle verbrande calorieën. Nadat iedereen aangesterkt was, werd het tijd om
terug te keren naar het kampterrein. Op het kampterrein voegde Jeroen zich ook bij het gezelschap. Omdat er die avond een barbecue gepland stond gingen Mikel, Thom, Juliet, Mark en Sandra het bos in om
hout te zoeken terwijl de rest zich bezig hield met de voorbereidingen voor de barbecue of het opzetten
van de extra tent.
Het vinden van droog hout bleek zoals verwacht nog een hele uitdaging. Maar uiteindelijk werd het kampvuur, mede dankzij 4 aanmaakblokjes, een succes. Bij de barbecue werd genoten van
worstjes, koteletten, kippenpootjes, frikadellen en andere gastronomische hoogstandjes. Toen iedereen uitgegeten was, werd het
tijd voor het rechtbankspel. Na de bindende uitspraken van
rechter Ronald werd er het Lama’s moordspel gespeeld. En aan het
einde van de avond besloten onze Duitse kampeerterreingenoten
nog even bij ons te komen zitten.
De laatste dag van het weekend begon weer met op tijd opstaan.
Na het ontbijt werd er een stoomcursus GPS geven door Peter …..
Om de theorie van de cursus in de praktijk te brengen werden de stafleden in 3 groepen verdeeld en
mochten zij voor elkaar een GPS tocht uitzetten. Vervolgens werd er gewisseld van apparatuur en konden de verschillende groepen elkaars tocht lopen. Soms werden teams even op een dwaalspoor gebracht,
maar in het algemeen waren de tochten een succes.
Dit was de laatste activiteit van het stafweekend. En het werd tijd om het kampterrein op te ruimen en
naar huis te rijden. Al met al was het een zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar weekend.

Agenda
Scouts van St. Tarcisius helpen Jan Smeets
bij een schoon Pinkpop,
Ook dit jaar waren weer een aantal Scouts van
onze groep bereid om de handen op Pinkpop uit
de mouwen te steken om zo de vader van Pinkpop
“Jan Smeets” de Green ‘n’ clean Award van het
“schoonste” pop festival van Europa te laten behouden.

5 t/m 12 juli
Zomerkampen

De animo bij onze Scouts was dit jaar groot en zo waren dan ook de
meeste van ons twee of drie dagen van de partij. Samen met andere
Scoutinggroepen van Regio Parkstad Limburg hebben wij weer geprobeerd om het festival zo schoon en groen mogelijk te houden.
Zo hebben wij ook dit jaar weer dik 500.000 plasticbekertjes in onze milieu depots verzameld, zodat deze weer gerecycled kunnen worden.

13, 14 september
Fancy Fair

Of ons dit gelukt is zullen wij volgend jaar zien, als we weer met
het logo van “Green ‘n’ Clean” op
onze crew T-shirts mogen
pronken.

De Milieubrigade Crew
Wie herkent deze twee toen
nog brave welpen ?

Scouty’s Tip
Als je na het zomerkamp je slaapzak
weer wilt opbergen doe dit dan nooit
opgerold in de zak. Dit is slecht voor de
isolatie van de slaapzak. Vouw hem op
net als deken en leg hem zo in de kast.

Gek, Niks en Niemand zitten in een boom. Plots
valt Niemand eruit. 'Snel bel de ziekenwagen!'
zei Niks. Gek belt naar het ziekenhuis en zegt:
Hallo, ik ben Gek, ik bel voor Niks want Niemand
is uit de boom gevallen!

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:
Geboortedatum:
Speltak:
Bij scouting sinds:
Leukste scoutingactiviteit:
Wat zou ik willen veranderen:
Wat doe ik graag:
Waar ik een hekel aan heb:
Favoriete Sport:
Lievelingslied:
Mooiste CD:
Mooiste film:
Leukste tv-programma:
Lievelingseten:
Wat ik later worden wil:
Wat zou ik doen met een miljoen:
Mijn huisdier(en):
Favoriete website:

Anja Habets-Moonen
24 oktober 1965
Gidsenleidster
1981
omgaan met de kinderen, spelletjes spelen
ik zou het zo niet weten
Ruud, Isa en de Gidsen plagen
Liegen
Volleybal
On every street (Dire Straits)
Blof
White Chicks
House / CSI / Huis en tuin programma’s
Italiaans
Oud en oma
Feesten
kater Siem (is eigenlijk van ruud), Konijn Freddie (is
eigenlijk van Isa), Goudvissen Sjakie, Job en Flip
www.kgv.nl

Het estafette-interview gaat nu naar: Kimberley Theunissen

Redactie
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 1 oktober naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK
Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
VOLGENDE EDITIE:
oktober

