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Beste Scoutingvrienden,
De zomervakantie zit er al weer op en een nieuw scoutingjaar staat voor de deur. Even terugkijkend naar het
zomerkamp mogen we zeggen dat deze erg geslaagd was. We hebben het grote geluk gehad om in de enige mooie
week van de zomer op kamp te gaan. De welpen hebben een stukje ingezonden over hun kamp in Dedenborn. Op de
internetsite zijn inmiddels ook de eerste foto’s en verhalen verschenen zodat iedereen die er niet bij was een kijkje kan
nemen.
Aan het begin van elk scoutingjaar staat de Fancy Fair gepland. Wat hier allemaal bij komt kijken en waarvoor deze
bestemd is kom je te weten in deze editie.
Veel leesplezier !

Zomerkamp welpen
Zaterdag 9 Juli was het dan eindelijk zover, het zomerkamp van Scouting St. Tarcisius ging van start. Met bijna
alle speltakken (de bevers en kabouters gingen die dag naar Mechelen) vertrokken we ‘s morgens rond 10 uur met
auto’s naar de Eifel, om precies te zijn naar Dedenborn. Dit keer werd het voor de welpen echter geen luxe kamp
met elektriciteit en warm water, maar een echte scoutingweek in tenten (natuurlijk wel een goede voorbereiding
voor degenen die na de vakantie overvliegen naar de verkenners).
Nadat alle tenten waren opgezet begon het grote avontuur!! Allereerst het verkennen van de omgeving, en die viel al
snel in de smaak nadat er ontdekt werd dat vlak langs het kampterrein een rivier stroomde. Mede dankzij deze
rivier is het kamp voor alle speltakken een succes geworden!!
Natuurlijk zijn er tijdens dit kamp zoveel te gekke dingen ontdekt en ondernomen, dat ze niet allemaal in deze
editie van het Lopend Vuurtje passen. Enkele hoogtepunten waren:
-

zondag met alle speltakken (zelfs de bevers en de kabouters wilden dit niet missen en vertrokken vroeg
vanuit Mechelen) op stap naar Einruhr, picknicken, boottocht op de Ruhrsee en ‘s avonds chili con carne
met zo’n 80 man; .
het vinden van een teletijdmachine tijdens een spannende nachtwandeling met Indiana Jones;
het bezoek van Einstein en koning Koelie Koelie uit KoelieKoeliestan;
en natuurlijk niet te vergeten het gezamenlijk zwemmen op woensdagmiddag.

Ook het maken van een kampvuur ging de welpen goed af, en dit kwam
natuurlijk goed van pas bij de barbecue op donderdagavond.
Helaas was het alweer snel vrijdagavond, waarop dit zeer geslaagde kamp
werd afgesloten doormiddel van de alom bekende bonte avond.
Zaterdagochtend kwamen alle ouders de welpen weer halen,
al waren er een hoop welpen die nog wel een weekje wilden
bijboeken!!
Al met al kunnen we zeggen dat dit zomerkamp een geslaagd
kamp was, met veel gezelligheid, sportiviteit en kameraadschap!

Wist je dat?§
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Het gras en de heg rondom het gebouw in de zomer harder groeit dan normaal ?
Dat Leo en Ger Extra de enige leden zijn die daarom geen vakantie
hebben van scouting ?
Zij immers al sinds jaar en dag de plantsoenen netjes orde houden ?
Dat het Groepsbestuur twee nieuwe leden mag verwelkomen ?
Zij beide jarenlang staflid zijn geweest ?
Wij hier erg blij mee zijn zeker omdat het steeds moeilijker wordt
om vrijwilligers te vinden ?
Binnenkort alweer Fancy Fair is
Dit jaar de scoutingworkshops voor het eerst zijn
Het oudercomité dit een aangename verassing vind

