
 
 
Beste Scoutingvrienden, 
  
Voor je ligt alweer de zesde editie van het Lopend Vuurtje waarin deze keer een verslag staat van de pioniercursus die 
groep 7 van de basisschool “De harlekijn” bij ons gevolgd heeft. Verder heeft Mick Schmeitz van de Verkenners een 
klein verslag over de afgelopen Fancy Fair geschreven. Oktober is voor Scouting een bijzondere maand omdat dan 
alle jeugdleden die te oud voor hun speltak zijn ‘overvliegen’ naar het volgende speltak. Over het hoe en waarom van 
het overvliegen wordt in deze editie een korte uitleg gegeven. 
  
Veel leesplezier gewenst ! 

 

 

WWW.TARCISIUS.NL                         6E EDITIE 2005 
   

OBS “de Harlekijn”op bezoek 
 
In het kader van het project: “samen werken” is groep 7 van  
de openbare basisschool “De Harlekijn”  twee ochtenden te gast  
geweest bij onze scouting. 
 
In 3 uurtjes tijd kregen de leerlingen aangeleerd hoe ze  
door samen te werken, een dusdanig stevig bouwwerk  
konden maken waar ze naar hartelust op konden klimmen. 
Dit alles zonder een hamer of spijker te gebruiken. Bij ons  
bekend als het echte pionieren. De kinderen konden na een korte 
introductie zelf meteen aan de slag en zagen onder hun handen 
een groots bouwwerk ontstaan stevig genoeg om alle leerlingen op 
te laten klimmen. 
 
Het instructieteam bestond uit: Bennie Luijten, Bram Kist, Michiel Jung, Thom Wings, Brian van der Burgt en Hetty 
van der Burgt 

 
! INGEZONDEN POST ! 

Volgende keer jou verhaal hier? Verstuur het snel naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of geef het aan jouw leiding! 
 
Fancy Fair en Rommelmarkt 2005 
17 & 18 September was het weer Fancy Fair, dat was heel erg leuk en gezellig. 
Het leukste vond ik de workshop. 
 
De bevers en de kabouters deden tekenen en de welpen deden timmeren. 
De gidsen hebben kettingen gemaakt met veters, kralen schroeven en moertjes. 
De verkenners maakten een tafelvuur (wat bijna uitliep op een brand).  
De rowans en sherpa’s deden geen workshop. 
 
Het was heel erg druk, maar wel leuk, het opbouwen en afbreken vond ik het leukst. 
Sommige mensen stonden al een week te vroeg aan de poort. 
En op de dag van de Fancy Fair stonden ze al om 8 uur aan de poort. 
Ik hoop dat het volgend jaar weer zo druk wordt (en zo’n prachtig weer) dan kunnen we weer veel 
geld verdienen.    

Groetjes Mick Schmeitz (welp) 

♣ De Explorers naar de donderdag verhuizen ? 
♣ Er tijdelijk 3 extra Explorerbegeleiders zijn omdat Roger op het  

moment met een nieuw huis bezig is en een studie heeft opgepakt ? 
♣ Wij Roger met beide veel succes wensen ? 
♣ Thomas (Keo) ook weer begonnen is met studeren voor docent  

basisonderwijs ? 
♣ Wij ook Thomas veel succes wensen ? 
♣ De Fancy Fair wederom geslaagd is ? 
♣ Met het Oudercomite voorop iedereen hier hard aan heeft meegewerkt? 
♣ Volgend jaar weer een activiteit in de grote zaal zal plaats vinden  

omdat het daar erg stil is geworden ? 

Wist je dat?
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