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Hallo Scoutingvrienden,
Een nieuw jaar en dan natuurlijk ook weer een nieuwe jaargang (de vijfde !). De komende maanden tot aan het zomerkamp zijn, zoals elk jaar, veel activiteiten gepland. Welke ? Kijk maar op de agenda aan de achterkant. Op één activiteit kijken we alvast vooruit en dat is de Open Dag op 14 maart. Maar laten we de Bevers niet vergeten. Hun zomerkamp was in het water gevallen en dat hebben ze gelukkig in oktober met succes kunnen overdoen.
Veel leesplezier.
Redactie Lopend Vuurtje

Beverweekend
In het weekend van 3 oktober stond het HK in het teken van kaarttrucs, goochelhoeden en zwevende potloden… de Bevers hielden toen namelijk een Magisch
Beverweekend
Voordat dit thema bekend gemaakt werd stond er eerst nog iets anders op het
programma: Robbert en Koen moesten geïnstalleerd worden. Echter, voordat zij
geïnstalleerd warden, moesten er uiteraard eerst nog wat opdrachten uitgevoerd
worden. Eerst werd er een spel met ballonnen gespeeld. Daarna moest de scoutingkennis van Koen getest worden, goed beantwoordde vragen leverden een
(bever)rode stip op en fout beantwoorde vragen een groene stip. Na genoeg rode
stippen mochten de kinderen Koen bekogelen met natte sponsen. Tot slot had
Koen de keus uit een viertal eieren (gekookt en niet gekookt) waarvan één op zijn hoofd kapotgeslagen zou worden. Helaas voor alle Bevers koos Koen het juiste (gekookte) ei. Na deze opdrachten kon de installatie beginnen en maakte Koen
zijn Bevernaam bekent: Tik-Tak.
Na de installatie werd het lokaal omgetoverd in een heuse goochel show! Keeo (Thomas) en Valko (Chantal) lieten een
aantal spectaculaire goocheltrucs zien waarvan de kinderen zeer onder de indruk waren.
Ook stond een bezoek aan de ontdekhoek in Sittard op het programma waar ze met de bus naar toe zijn gegaan. Dit is
een grote werkplaats waar de Bevers zelf proefjes mochten doen. Hier hebben ze o.a. geleerd hoe je van een aardappel
chips kan maken en hoe ze snelle zeilbootjes in elkaar kunnen zetten. Er waren
nog veel meer leuke proefjes om te doen. Na dit leerzame uitstapje werd er samen met de staf genoten van de zelfgemaakte macaroni.
Toen was het tijd om te kijken of de Bevers zelf ook goocheltalenten hadden. De
staf kon er af en toe zelf geen touw meer aan vastknopen ;-)
Bij een echte goochelaar mag natuurlijk een echte goochelhoed niet ontbreken
deze werd dan ook nog zelf door de kinderen geknutseld.
Voordat alle bevers weer naar huis gingen werd er nog genoten van een lekkere
lunch. Toen alles op was werden de spullen ingepakt en was het magische
beverweekend ten einde.

Wist je dat?












De Fancy Fair ondanks het slechte weer op zaterdag, toch geslaagd was ?
Ons op één na oudste lid, Joep Buskens, op 7 januari 80 jaar is geworden ?
Wij hem daar van harte mee willen feliciteren ?
De persoon in onze herkenningspuzzel van de vorige editie Thom Wings was
(oftewel Hathi).
Dat veel mensen dit toch niet gezien hebben ?
De kerstviering met bijbehorende kerstmarkt wederom een succes was ?
Dat alle speltakken hun best hebben gedaan om voor stichting Kika een centje te
verdienen ?
Dat dit dankzij onze gulle kopers gelukt is ?
Het feest voor alle kaderleden op 7 november ook een succes was ?
Dit zeker herhaald zal worden ?

Tarcisius houdt
Open Dag

Afscheidswoordje van Guido Vinck
Hallo Scoutingleden.

Op zaterdag 14 maart houdt
onze vereniging een open dag.

Al sinds vorig jaar januari, heb ik na veel beraad met mijzelf, het penningmeesterschap over
gedragen aan Geert Janssen. Dit was een weloverwogen keuze die ik heb gemaakt naar aanleiding
van mijn werkzaamheden die ik nu op het ogenblik
doe.
Het heeft in het begin even geduurd voordat ik
alles goed georganiseerd had. Maar dat is goed
gekomen en op het moment dat iedereen een beetje
aan elkaar gewend raakt, gaat het goed.
Ook wil ik toch wel even aankaarten dat het baantje van penningmeester, niet altijd even makkelijk is. Je moet soms keuzes maken die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn maar op de
lange termijn wel zijn vruchten afwerpt (dus wees een beetje zuinig op
de nieuwe penningmeester als hij met ideeën komt of af en toe op de rem
moet trappen).

Wat is daar de bedoeling van ?
Nou zoals jullie weten is scouting een hele leuke bezigheid
voor jong en oud (anders zaten
jullie er natuurlijk niet bij !).
Maar niet iedereen weet precies
wat Scouting inhoudt. Daarom
mag iedereen op die dag tussen
13:00 en 16:00 bij ons binnen
komen wandelen. Alle speltakken laten dan zien wat zij zoal
doen bij Scouting.
We rekenen op jullie hulp en
maak natuurlijk genoeg reclame!

Ik heb een prima periode gehad en het werk met veel plezier gedaan. Ook
heb ik mijn 25 jaar vol gemaakt met het scouting wezen (hiervoor heb ik
nog 21 jaar bij een Scoutinggroep in Maastricht gezeten), ook een belangrijk punt voor mijzelf.
Scoutingvereniging St. Tarcisius, Oudercomité, en Stichting.
Dank je wel voor de leuke en gezellige vier jaar als penningmeester.

11 april
Heitje voor een Karweitje
25 april
St. Jorisviering

Guido Vinck

Wat is dit ?

Mark komt thuis en klaagt over buikpijn. Zegt
zijn moeder: dat komt omdat er niks in zit.

Nu geen persoon
maar ‘iets’ anders.
Heb je enig idee ?

Later komt zijn vader thuis en klaagt over
hoofdpijn dan zegt Mark meteen enthousiast:
dat komt omdat er niks in zit !

(Het ziet er enger uit
dan het is)

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:
Fijnste kamp
Wat doe ik graag:
Waar ik een hekel aan heb:
Favoriete Sport:
Lievelingslied:
Mooiste CD:
Mooiste film:
Leukste tv-programma:
Lievelings eten:
Wat ik later worden wil:
Wat zou ik doen met een miljoen:
Mijn huisdier(en):
Favoriete website:

Myrthe Wouters
2 oktober 1992
Explorers
2004
winterweekend en zomerkamp
Overasselt 2008
Zingen, MSN-en en iets leuks doen met vrienden
liegen en witlof
basketball
my immortal - Evanescence
Viva la Vida - Coldplay
Pirates of the Caribbean
Cobra 11
Pizza Hawaii
Geen idée, iets dat ik leuk vind en gelukkig natuurlijk
cadeautjes kopen voor vrienden en familie, groot
feest geven, sparen en reizen
een hondje babouchka
www.hyves.nl

Het estafette-interview gaat nu naar:

Isa Habets

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

