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Beste Scoutingvrienden,
De tijd vliegt want hier ligt alweer de tweede editie van Lopend Vuurtje. We hebben veel positieve reacties ontvangen en krijgen ook al
de eerste bijdragen binnen. Omdat we nu al moeite hebben om alles goed te plaatsen, zul je merken dat we de letters kleiner hebben
gemaakt. Kleine wijzigingen zul je de komende tijd misschien vaker zien omdat het voor ons ook passen en meten is.
In deze uitgave staat een stukje over de speltakken Rowans en Sherpa’s die sinds kort samen draaien. Hoe zou dit gaan ? Ook een
klein verslagje over het insignewerken bij de Verkenners.
Veel leesplezier en stuur alle stukjes, ideeën, weetjes, roddels, moppen en tips naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of duw ze in de
brievenbus (in het HK tussen de keuken en het prikbord).
De redactie

Explorers
Vanaf dinsdag 18 januari 2005 draaien de speltakken Rowans en Sherpa's
verder als een gemengde speltak onder de naam Explorers. Dit is een tijdelijke
situatie t/m het overvliegen. Of daarna de Explorers definitief blijven of dat er
gekozen wordt voor een aparte Rowan en Sherpa speltak is afhankelijk van de
beschikbare begeleiding.
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, zaten de Sherpa's vanaf begin 2005
zonder begeleiding. Als oplossing hebben we ervoor gekozen om de Sherpa's
met de Rowans mee te laten draaien. Voor deze optie is gekozen, omdat deze
speltakken wanneer ze pivo's worden ook gemengd zullen draaien.
Zo kunnen we ze al voorbereiden op het volgende seizoen en hebben ze in
ieder geval vaste begeleiding. Voor een aantal activiteiten waren we reeds
begonnen met het hiernaartoe werken door de frequentie van het samen
draaien te verhogen.
Hoe verloopt het samen draaien tot nu toe? Conclusie van de explorers: Het is nog allemaal onwennig, beide groepen
hebben jarenlang apart gedraaid en weten niet goed hoe ze nu moeten omgaan met het feit dat ze samen draaien.
Mannenpraat, vrouwenpraat, kan dat nog wel zonder dat iemand zich aangesproken voelt? Sommigen weten er goed mee
om te gaan, anderen zijn erg terughoudend met het doen van bepaalde uitspraken.
Conclusie van de begeleiding: We evalueren vaker tussendoor wat de stand van zaken is. Wat gaat er goed, wat moet er
verbeterd worden. In ieder geval doet iedereen moeite om er het beste van te maken. We beseffen allemaal dat het
zelfstandig draaien (straks bij de Pivo’s) beter nu geleidelijk aan kan worden opgebouwd, dan dat het volgend jaar van
het een op het andere moment móet. We zijn al druk aan de slag om er iets leuks van te maken. De afgelopen weken zijn
we gaan zwemmen, hebben een cabaretavond gehad en hebben de video van de Rowans bekeken van zomerkamp 2004
in Tsjechië. We hebben programma gemaakt voor een aantal maanden en zijn ook al actief bezig met de voorbereidingen
voor zomerkamp 2005 en 2006

Oproep 1e Ophaaldag
jaarlijkse rommelmarkt!

Wist je dat?

Zaterdag 7 mei halen we spullen
op voor onze jaarlijkse
rommelmarkt. Dus heb jij, je
familie of een van je kennissen nog
bruikbare spullen thuis liggen
meld dit dan voor zaterdag
7 mei. Je kunt de spullen ook zelf
komen afgeven. In verband met
beperkte opslag ruimte kunnen we
geen grote meubelstukken
aannemen
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Opgave spullen bij:
Geert Jansen 045-5462385 of
Hugo wings 045 -5317767
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Op vrijdag 8 april 2 nieuwe stafleden geïnstalleerd zijn bij de Kabouters (Marianne) en Welpen
(Thom)?
Dat we erg blij zijn met deze versterking?
De verkenners op 29 maart een heuse tijdbom hebben ontmanteld?
Deze bom later niet echt bleek te zijn, maar onderdeel was van het spel?
Roger Milder samen met de Explorers al weken ingezamelde lege inktcartridges aan het sorteren
is?
Deze behalve geld ook behoorlijk vuile en gekleurde handen opleveren?
De website www.tarcisius.nl sinds 28 januari 2005 al 1123 keer is bezocht?
Dit voornamelijk gebeurt door scoutinggroepen van buitenaf?
Dit betekent dat er interessante dingen te vinden zijn op onze site?
De voorbereidingen voor het Jubileum in volle gang zijn?
Dat de St. Jorisviering onderdeel uitmaakt van het Jubileum en dat daarom alle ouders, broertjes
en zusjes ook zijn uitgenodigd

