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Redactioneel

Brandwacht

Voor het eerst speciaal deze uitvoering van Lopend Vuurtje:
Groepsweekend editie! In dit Lopend Vuurtje kijken wij terug
op afgelopen weekend en laten we zien wat er achter de
schermen ook nog allemaal speelt.

In maart kwam Nelleke mij al weer met een big smile vragen:
“Wil jij ook dit jaar weer brandwacht zijn?” Tuurlijk Nelleke…
Voor derde jaar achter elkaar hebben Richard (de vader van
Sven, welp) en ik (Martin, vader van ??? En onze gebouwbeheerder) de brandwacht voor het groepsweekend op ons genomen. Onder het motto “It's a dirty job but somebody has
got to do it”. Start op vrijdag avond om 22.00u tot de volgende
ochtend 7.00u en op zaterdag weer het zelfde. Gezamenlijk
houden we een oogje in het zeil als iedereen in diepe slaap is
verzonken. Zo letten we op de kinderen die half slaap dronken
naar het toilet gaan dat ze ook weer terug komen, of het in
het tentenkamp rustig blijft en soms een kort praatje als de
slaap maar moeilijk wil komen. Uiteraard zijn we, mochten
zich grotere problemen voordoen, er dan samen met de leiding om gepaste actie te kunnen ondernemen. Kort gezegd, de
brandwacht zorgt voor de veiligheid tijdens de kleine uurtjes
zodat een ieder weer veilig naar huis kan aan het einde van
wederom een geslaagd groepsweekend.

De redactie van het lopend vuurtje wil graag iedereen bedanken die dit groepsweekend mogelijk heeft gemaakt!
Veel leesplezier!
————————————————————————————

Zaterdagavond concert
Op de zaterdagavond kregen wij bezoek van Carlo Salakory, de
basgitarist van de wereldberoemde band Kings of Diamonds!
Hij had in zijn drukbezette agenda tijd vrij gemaakt om te komen optreden op ons Groepsweekend.

Hij heeft, naast dat hij op zijn gitaar speelde, voor ons gezongen. Gouden pareltjes en klassiekertjes zoals; 'Hey Jude', 'Take
Me Home, Country Roads', 'Atje voor de Sfeer' en 'De Wielen
van de Bus Gaan Rond en Rond'. Het publiek ging helemaal los Martin Reuver,
bij elk nummer. Maar er was er maar één die eruit sprong met Vader, brandwachter & gebouwbeheerder
haar enthousiaste en wilde dansmoves. En dat was zeeverken- ————————————————————————————
Door de organisatie
nerleiding Bertine!
Het organiseren van een groepsweekend is natuurlijk heel veel
De organisatie van Groepsweekend wil Carlo heel erg bedan- werk. De organisatie van het volgend groepsweekend begint
ken voor zijn geweldige muziek! We hebben ontzettend geno- eigenlijk al dit jaar met het evalueren van afgelopen keer en
ten van hoe prachtig jij er een fantastisch feest voor jong en het bedenken wat we volgend jaar willen gaan doen.
oud van kan maken! Volgend jaar maar weer -hint-?
Er lopen een heleboel vrijBen je nou benieuwd naar de rest van de muziek van Kings of willigers rond die ons meeDiamonds? Kijk dan op www.kingsofdiamonds.nl!
helpen dit weekend mogelijk te maken. Denk hierbij
natuurlijk aan je eigen
leiding maar ook aan kookouders, technische staf,
Harry, de loodsen, hulpleidings, brandwachters en
ga zo maar door.
Ook de organisatie wil
graag iedereen bedanken
die zich weer heeft ingezet
om dit groepsweekend tot
een geweldig weekend te
brengen!
Jasper, Tessa, Nelleke & Wibo
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