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Hallo Scoutingvrienden,
De vierde editie heeft weer een tijdje op zich laten wachten. Toen jullie de vorige lazen moest iedereen nog op kamp
gaan en was het nog lekker warm. Nu staat de winter voor de deur en is iedereen volop bezig met school en werk.
Maar natuurlijk ook met scoutingactiviteiten en die hebben we alweer genoeg gehad de afgelopen 3 maanden. Denk
aan de Fancy Fair, overvliegen en JOTA. Van dat laatste hebben we een klein verslag in deze editie.
Ook meer nieuws over de nieuwe uniformen van Scouting en informatie over het Jubileum kamp ‘JubJam’ volgend jaar
in Roermond.
Veel leesplezier.

JOTA
De verkenners Jelle en Chrétien hebben tijdens het JOTA weekend zich goed geamuseerd. Ze
hebben samen met de rest van de verkenners en Gidsen meegedaan aan het vlaggetje veroveren op de vrijdagavond. Ook het zenden vonden de twee verkenners leuk. Zij legden contacten
met Berg en Terblijt op de 2 meterband, maar op de 40 meter begon het echte werk pas. Hier
legden ze zelfs contact met Oostenrijk en daarna ook nog ver daar buiten werden er contacten
gelegd met scouts uit Scandinavië en Australië.
Enkele indrukken van deze twee Verkenners zijn:
Chrétien
Jelle

: Ik blijf verder proberen om steeds verder te zenden , voor nog verdere contacten.
: Het is wel geinig dat je zo met mensen van de hele wereld kunt praten.

Verder konden de Verkenners en Gidsen zelf een Claplight in elkaar bouwen en werd er dus met hart en ziel gesoldeerd.
Zelfs sommige Welpen kregen hiervan de smaak te pakken en begonnen ijverig mee te solderen. Dit alles kwam natuurlijk ook omdat er per speltak 1 Scout het insigne communicatie kon verdienen. Zaterdagavond werd er heerlijk gesmuld
van de overheerlijke macaroni (waar overigens de vlammen uit je oren van kwamen en een paar liter water niet genoeg
was om te blussen).Nadat iedereen uit gegeten was en weer alles netjes opgeruimd was werd de jas aan getrokken en
zich naar de auto’s verplaatst.
Yeah… de Vossenjacht gaat beginnen. Taco onze gast zendamateur speelde de vos en kon de groep aardig op een
dwaalspoor brengen. Hij reed zelfs een paar keer vlak voorbij de groep en ze hadden het
pas op het laatste moment in de gaten. Na terugkomst hebben we afscheid genomen van
de Verkenners en de Gidsen en zijn wij met de Explorers achter gebleven en hebben wij
nog geprobeerd om nieuwe contacten te leggen.
Zondagochtend is er nog ontbeten en ‘gefunkt’ waarna omstreeks 11 uur is begonnen met
het opruimen van alle spullen en de zendstations. De zendmast staat er overigens nog !
We kijken dus zeker weer terug op een geslaagd 3e JOTA weekend sinds we hier in 2007
weer mee begonnen zijn, dus op naar het 4e !

Wist je dat?













Isa (welp), Bo (gids) en Guy op 19 december het vredelicht in Utrecht gaan halen ?
Dit vuur elk jaar in Bethlehem ontstoken wordt en door kinderen over de hele wereld
verspreid wordt als teken van vrede en vriendschap ?
Dit licht op de kerstviering (ook 19 december) wordt binnengebracht ?
Thomas na 13 jaar is overgestapt van de Bever– naar de Gidsenleiding ?
Hij ook al een zomerkamp met de Gidsen heeft meegedraaid en dit hem goed beviel ?
Chantal van de Beverleiding is overgestapt naar de Explorers ?
Zij nu nog alleen is met 9 Explorers en er graag (mannelijke) versterking bij wil ?
De oplossing van de fotopuzzel de vorige keer een oor van een mok was ?
Deze keer de fotopuzzel weer iets moeilijker is ?
Alle medewerkers van onze vereniging op 7 november een gezellig feest gehad
hebben ?
Guy en Ronald hier alsnog bedankt zijn voor hun 15e zomerkamp als leider ?

Verjaardagen

Nieuwe Uniformen
Sinds september dit jaar zijn bij de Scoutshop de nieuwe uniformen verkrijgbaar. Deze uniformen zijn landelijk ingevoerd
al vervanger van het huidige ontwerp dat al meer dan 35 jaar
oud is. Onze vereniging gaat natuurlijk ook overstappen op
deze nieuwe uniformen maar niet in één keer. Iedereen kan
gewoon zijn oude uniform blijven dragen. Het uniformenfonds zal overigens ook nog oude
uniformen verkopen zolang de voorraad strekt. Wel worden geen oude uniformen meer
aangenomen.

Jubileum Jamboree
Zoals iedereen wellicht inmiddels al weet, wil onze vereniging graag
deelnemen aan het Jubileum Kamp dat wordt georganiseerd door
Scouting Nederland in 2010. Onder de originele naam JubJam 100
(Jubileum Jamboree 100 Jaar) zul je deze activiteit regelmatig tegen
gaan komen.
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Christiaan Fijen (33)
Yoshua Frijns (11)
Hetty van der Burgt (48)
Tom Acampo (16)
Ronald Weelen (33)
Martin Cremers (16)
Brian van der Burgt (19)
Alicia Smeets (12)
Bo Janssen (11)
Sarah Hafez (10)
Noah Hilkens (6)
Dyonne Vrouenraets (12)
Lei Extra (59)
Elaine Rademakers (16)
Jeroen Hendrix (30)
Felicia Backhuis (9)
Joyce Haszing (22)
Nick Smeijster (6)

Omdat deelname aan de JubJam nogal duur is, zullen we allerlei financiële acties organiseren dit jaar en volgend jaar om deze jamboree
mogelijk te maken (de bloembollenactie is een mooi voorbeeld). Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar sponsors!!!
De inschrijfprocedure van de JubJam al is begonnen, daarom ontvangen jullie allemaal
binnenkort een inschrijfformulier. Nogmaals voor iedereen de data:
Welpen: 26-7 t/m 31-7 2010 of 31-7 t/m 5-8 2010
Verkenners/Gidsen: 26-7 t/m 5-8
Explorers: 26-7 t/m 5-8

19 december
Kerstviering
10 januari
Nieuwjaarswandeling

Kijk ook op: www.jubjam100.scouting.nl

Close up ?

Er zitten twee Belgen in een bar.
Eentje staart uit het raam. “Waar kijk
je zo naar?”, vraagt de ander. “Ze hebben net je auto gestolen”, zegt de ene,
“maar maak je niet ongerust, ik heb het
kenteken genoteerd”.

Waar hebben we hier
een uitvergroting van
gemaakt ?
Tip: meestal is het niet
blauw

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
Functie bij scouting
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

:
:

Het estafette-interview gaat nu naar:

Esther Nieuwenhuis
23 februari 1973
Groepsbegeleider
ik een jaar of 7 was, als kaboutertje begonnen dus
Zomerkamp
Wereld Jamboree gehouden in Nederland in 1995
scouting, sporten, leuke dingen met m’n gezin
vaatwasser uitruimen, overdreven mensen
conditietraining, zumba, body-pump, zwemmen
Bad – U2; Notting else matters-Metallica;
van ooit: U2 – The Joshua Tree,
iets actueler: Kings of Leon – Only by the night
phoe, … Notting Hill vind ik steeds weer leuk,
boer zoekt vrouw, chef-kok vips
tapas of sushi
Oud, gelukkig en gezond
’n ander huisje kopen, Tarcisius sponseren voor de
Jubileum Jamboree
3 kippen
heb ik niet

Jimmy van der Wardt

Redactie
Stuur je ideeën, verhalen,agendapunten of
opmerkingen voor 15 januari naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK
Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl
VOLGENDE EDITIE:
Januari/februari

