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Vacatures

Waarom Lopend Vuurtje? Een belangrijk middel om contact te
houden binnen onze groep is het Lopend Vuurtje, ons eigen
groepsblad. In Lopend Vuurtje staan verslagen van activiteiten, vooruitblikken op kampen, mededelingen van het bestuur
en nog veel meer…

Wil je leiding worden bij de Wâldswalkers? Kijk dan of er iets
voor je tussen staat op https://www.scoutingdrachten.nl/
ouderparticipatie/ of neem contact met ons op. Staat er niets
tussen wat je leuk lijkt? Geen zorgen! Neem contact met ons
op en we zoeken een goed plekje.
————————————————————————————

Het mooie is dat iedereen kan meeschrijven aan het Lopend
Vuurtje... Heb je een verslag van een opkomst, tekening of een Ook leuk om eens aan mee te doen...
spannende gebeurtenis op een kamp? Stuur het op naar HIT — https://hit.scouting.nl/dwingeloo
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl!
Noordelijke Hike Wedstrijden — https://www.nhw.nl/
———————————————————————————— Poolkamp — http://www.poolkamp.nl/

Agenda

Dit zijn activiteiten door scouts van buiten de groep voor alle
scouts in Nederland. Het is vooral heel veel plezier maken en
tochten lopen door de natuur met z’n tweeën of met meer.
Kijk voor meer informatie even op de websites!
2 november
- Bikkeltocht
———————————————————————————— ————————————————————————————
18 oktober t/m 21 oktober - Groepsweekend 2019
12 oktober
- Skjin Wetter

Groepsweekend komt er weer aan!
Van 18 t/m 21 oktober is er weer groepsweekend. Voor de
mensen die dit nog niet kennen: Groepsweekend is opgericht
om de groep dichter bij elkaar te brengen. Tijdens dit weekend zijn we met alle leden van De Wâldswalkers en spelen we
spellen en thema activiteiten. Voor de klusdagen zijn we nog
opzoek naar mensen die kunnen helpen. Op 8 (vanaf 19:30u),
12 (vanaf 09:30u)en 15 (vanaf 19:30u) oktober willen we hier
mee bezig bij het clubhuis. Heb je een uurtje over? Geef dan
even
door
of
je
komt
via
groepsweekend@scoutingdrachten.nl en dan zorgen wij voor koffie en
wat lekkers!
————————————————————————————

Gevonden voorwerpen
Aan de kapstok in het clubhuis hangt weer enorm veel spul
wat er maar niet weg gaat. De laatste dag van groepsweekend
komt alles aan een lijn te hangen, wat er nog hangt als alle
leden weg zijn gaat weg! Laat dus niets slingeren want we bewaren niks!!
————————————————————————————

Uurtje over? Word vrijwilliger!

Overvliegen van bevers-welpen-zeeverkenners

Rond september vliegen de kinderen die te oud zijn geworden
voor de speltak, over naar de volgende speltak. We beginnen
altijd met de oudste bevers, die met een parcours van de bevers naar de welpen gaan. De welpen hebben zelf een parcours gemaakt, dit keer was er een evenwichtsbalk gemaakt
tussen de bomen waar alle bevers overheen moesten lopen,
soms met knikkende knieën, maar dat is niet erg. Dan vliegen
de oudste welpen naar de zeeverkenners. Ook Guido en Bertine, die vanaf nu de zeeverkennerteams gaan ondersteunen
moesten het parcours afleggen. De welpen beginnen bij hun
eigen gemaakte evenwichtsbalk, dat is een makkie! Maar
daarna moeten ze het parcours afleggen die de zeeverkenners
hebben gebouwd, pfff dat is best spannend. Maar de welpen
laten zich niet kennen en weten nu hoe
je moet vishappen
en hoe het beste
onder een zeil kunt
doorkruipen. Omdat
de
zeeverkenners
altijd zeilen, moeten
de overvlieg welpen
leren hozen…….tja en dat werd al snel een heel watergevecht.
De welpen waren toch al nat, en hoe leuk is het dan om de
andere ook nat te gooien met water! Een geslaagd overvlieg
spektakel.

Binnen de Wâldswalkers zijn we altijd opzoek naar extra handen om de activiteiten voor onze leden mogelijk te maken.
Heb je een uurtje over en wil de dit op een goede en dankbare
manier besteden? Kijk dan eens tussen deze lijst van verschillende dingen waar wij goede hulp kunnen gebruiken. Je hoeft
natuurlijk niet per se ouder of verzorger te zijn van een van
Alle ouders bedankt voor het aanmoedigen dat hadden we
onze leden. Iedereen is welkom!
echt nodig!
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De Fryslântrail
De Fryslântrail is een jaarlijkse scoutingactiviteit in het noorden van Nederland. Deze hike vindt plaats in het tweede of
derde weekend van december. Dit jaar is dat van zaterdag 14
op zondag 15 december 2019. De tocht vindt ieder jaar plaats
in een ander gebied met andere hindernissen en andere uitdagingen, voor zowel deelnemers als uitzetters. Lijkt dit je wat?
Kijk eens op www.fryslantrail.nl. Wil je mee doen? Dat kan
natuurlijk maar dit wordt niet vanuit De Wâldswalkers georganiseerd. Iedereen kan op eigen aanmelding met een groep
deelnemen. Vraag eens rond, er zijn altijd mensen binnen de
groep die meedoen.
————————————————————————————

Terugblikken op… Zomerkamp Scouts & Explorers
Op Safari!

gestart in verband met de vele aanmeldingen, hebben we nu
ook voldoende zeeverkenners om twee groepen te maken. De
ochtend zeeverkenners draaien van 9.00 -13.00 uur opkomst
en de middag zeeverkenners draaien opkomst van 13.00 17.00 uur.
Afgelopen zaterdag hebben we geoefend met roeien. We vinden het belangrijk dat de zeeverkenners allemaal hun roei
insigne halen. In de havens mag je niet zeilen, het is dan
prettig om de lelievlet al roeiend naar de box te varen. Het
roei insigne bestaat uit een beetje theorie en natuurlijk praktijk. Het gaat erom dat de zeeverkenners de roeicommando's
van de roerganger goed kunnen opvolgen. Er zal dan gelijk
geroeid worden, waardoor je snel, handig en veilig manoeuvres kunt maken.

De boten zullen onder leiding van de werfbaas uit het water
Sporen zoeken, op wilde
worden gehaald, de zeeverkenners zullen hier nauw bij bedieren jagen, eten op een
trokken zijn. De werfbaas zal met de verkenners doornemen
vuurtje maken, dit alles
wat er vervangen zal moeten worden en of moet worden aankomt aan bod tijdens het
gevuld. De zeeverkenners zullen op deze manier de onderdezomerkamp van de Explolen leren kennen bij naam, maar ook zullen ze leren hoeveel
rers en Scouts. Helaas ging
geld iets kost als het om boot onderdelen gaat. Heel belanghet slapen in de tent niet
rijk, dat we vanaf het begin leren dat we allemaal zuinig met
door voor iedereen omdat er
het materiaal omgaan.
geen tenten genoeg waren. Gelukkig was er een goed onderkomen in het clubhuis.
De winterperiode zullen we onder begeleiding van de werfbazen de boten gaan onderhouden, schuren en verven. Omdat
Er konden wilde dieren verzameld worden die je op een sjerp
we dan niet zeilen zullen we ons bezig houden met o.a. hike
kon plakken. Maar deze kreeg je niet zomaar, daar moest je
technieken, kook insigne en pionieren.
tenminste erg je best voor hebben gedaan tijdens de spellen.
Het allermooiste was misschien wel onze dag in Wildlands
Adventure in Emmen. Een prachtige dag waarin we veel gezien
en beleefd hebben. Natuurlijk werd deze dag afgesloten met
een heerlijke MC Donalds maaltijd, die ook elke keer weer in
de smaak valt.

Hike technieken kunnen de verkenners gebruiken tijdens de
poolhike die in de kerstvakantie zal zijn.
Ook zullen we spelenderwijs toch bezig gaan met zeiltermen,
onderdelen van de vlet, knopen ed. Zodat als het zeilseizoen
start, we al een kleine basis hebben die we meteen kunnen
gebruiken tijdens het varen.
De zeeverkenners kunnen hun zeildiploma halen, het zeil diploma is verdeeld in delen, dan is het mooi overzichtelijk voor
de zeeverkenners.

Het doel is dat de boot veilig het water op kan en de boots en
kwartieren (bij de welpen zijn dit de gids en de helper) toch
wel hun zeildiploma's moeten gaan halen. De bootsen en
kwartier kunnen dan de andere verkenners in de boot
(bakszeunen) leren zeilen.
Alex, Albert en Bertine (Zeeverkenner leiding middaggroep)
————————————————————————————

Door de praktijkbegeleider… Maaike van der Woude
Zoals jullie allemaal wel door hebben zijn we flink aan
het groeien binnen de groep. Dit is
een geweldige vooruitgang. Maar
Het waren vijf super leuke dagen met een fantastische groep niet alleen het leden aantal groeit
mensen. Heerlijk genieten en alvast plannen maken voor vol- maar ook de leiding. Hier zijn we
gend jaar!
super blij mee.
Nelleke (Explorers leiding)
Het is mijn taak als praktijkbege———————————————————————————— leider om er voor te zorgen dat al
onze leiding gekwalificeerd word
De tweede zeeverkennergroep is van start!
We zijn een tweede zeeverkenner groep gestart in september! zoals scouting Nederland dat adviOmdat we twee jaar geleden een tweede welpen groep zijn seert. Het gaat hier om leidingtrainingen,
Lopend Vuurtje – Groepsblad van Scouting Drachten – De Wâldswalkers
Redactie: Jasper van Veen, Tessa van der Burght, Reina Nicolai & Floris Dolkens
e-mail: lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl

juli 2019
www.scoutingdrachten.nl

Teamleiders erkenningen, kamptrainingen en ook het zeilen is Daarna moesten we tandenpoetsen en naar bed. We gingen
hier een onderdeel van.
natuurlijk niet slapen :). Volgende dag ontbeten we en mochten we even spelen. Daarna gingen we in een weiland een spel
We zijn hier op dit moment druk mee bezig zodat de leden doen. Daarna aten we avond. En deden we warme kleren aan
met elkaar veilig het water op kunnen.
voor het spel.
————————————————————————————
Volgende ochtend aten we en maakten we ons klaar voor de
Wist...je...dat…?
wildwaterbaan in Joure. Was erg leuk. Toen we weer terug
•
Dit de tweede uitgave is van dit jaar?
•
Wij ontzettend veel plezier hebben in het maken van waren mochten we spelen. Later werden we geroepen omdat
er een kalfje geboren werd. We zagen allemaal hoe het gehet lopend vuurtje?
beurde. We noemden hem Welpje. Daarna aten we en gingen
•
De nieuwe wilde vaart goed is ingeburgerd?
slapen. Volgende middag deden we een speurtocht. Van band•
Zij ook heel erg van frikandellen houden?
•
Dat dit een vereiste is om lid te worden van de wilde jes, de meisjes gingen eerst met Alle, die de route had uitgezet. Dus als we het niet wisten konden we het even vragen.
vaart?
Daarna aten we middag. En mochten we vrij spelen. De mei•
Groepsweekend alweer bijna zover is?
den gingen naar Tess. S ’middags gingen we vliegers maken.
•
Wij daar ontzettend veel zin in hebben?
Toen gingen we chillen in de tent als je wou. Daarna gingen we
•
Het thema van groepsweekend het stenen tijdperk is?
een spel doen op het water. Toen we terug waren gingen we
•
Er twee dino's langskomen op groepsweekend?
barbecueën, heerlijke hapjes. Uiteindelijk moesten we dus
•
Tijdens het stenen tijdperk helemaal geen dino's meer
wachten en hebben we Donald Duck-jes er bij gehaald. Het
waren maar wij doen alsof ze er wel waren?
regende ook nog eens heel hard. De volgende dag moesten we
•
Het mediateam een nieuw lid heeft?
weer naar huis. Het was een leuk kamp.
•
Dit nieuwe lid Albert heet?
•
Je hem ook wel kent als bever en zeeverkenner leiding? Jolin (welpen)
•
Onze groep er twee boten bij heeft?
•
We dus van 5 naar 7 boten zijn gegaan?
•
We nu naast 2 welpen groepen 2 zeeverkenner groepen hebben?
•
Deze zijn verdeeld in een ochtend en middag groep,
zoals de welpen?
•
Tessa heel erg dankbaar is dat Willeke haar haar oude
Dolce Gusto heeft gegeven?
•
Je zelf verhaaltjes kan insturen voor het Lopend Vuurtje
naar lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl?
•
Jouw verhaaltje dan in de volgende editie kan komen?
•
Je oude edities van het Lopend Vuurtje kan vinden op
de website?
•
Er binnenkort nieuwe T-shirts en truien voor de groep
————————————————————————————
aankomen?
Terugblikken op… Zomerkamp Zeeverkenners
•
Hier het nieuwe logo op komt te staan?
In de eerste week van de zomervakantie zijn we met de zee•
Hier binnenkort meer informatie over komt?
———————————————————————————— verkenners op kamp geweest naar Grou. Samen met de Duco
van Martena uit Leeuwarden hebben we op een eiland geTerugblikken op… Zomerkamp Welpen
We verzamelden ons op een grasveld. En gingen vanaf daar staan waar we tegen elkaar streden om prijzen, in een expeditie Robinson wedstrijd. Elke dag was er een spel waarin punkanoënd naar de kampeerboerderij.
ten verdiend konden worden voor elke boot, wie uiteindelijk
Het was een heel eind. We moesten ook een stuk tegen de de meeste punten had als boot won de eerste prijs.
wind in. Toen we er waren stonden de tenten al klaar. We Iedere bak moest zelf voor het avondeten zorgen en dus zelf
konden onze spullen al vast er in leggen.
boodschappen doen. De ene avond aten ze pannenkoeken en
een andere avond bijvoorbeeld macaroni of spaghetti.
Het bleek dat de meiden tent een verkeerd grondzeil had, dus
Tijdens deze leuke week zat het weer gelukkig ook goed mee
dat werd omgewisseld. Er was ook een paard Tess. En een
en hebben we vaak het zonnetje gezien, maar soms ook rehond Bo. we aten middag eten en gingen de boerderij verkengen…
nen. Toen zagen we kalfjes, kittens, 1 paard, 1 hond, en koeien, + zwangere koeien. Toen we de boer tegen kwamen vroe- Aan al het plezier komt een einde en zo ook aan de lange gegen we of we bij het paard mochten, en het mocht. Toen we zellige week waarin we veel leuke dingen hebben gedaan. Na
hem zagen was hij heel mager. Het kwam omdat hij oud was. een hele dag teruggesleept te hebben werd er ’s avonds een
We vroegen later ook of we op de strobalen mochten. Het BBQ verzorgd, waarna we de avond afsloten met een nachtmocht maar als er een gat in kwam moest je het even melden. activiteit en iedereen de volgende dag werd opgehaald om
Maar het mocht niet van de leiding dus moesten we eraf. Na naar huis te gaan.
het eten mochten we nog even spelen.
David (leiding zeeverkenners)
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Terugblikken op… Zomerkamp Wilde Vaart
Van croissantjes naar vermicelli…
Bij elk scoutingkamp gaat er wel wat fout.
Je vergeet wat, je breekt wat of je valt op een mes. Zo ook bij
ons. Het zou een zomerkamp worden om nooit weer te vergeten.
De maandagochtend begon rustig; uitslapen, koffie en een
lekker croissantje. Nog niks aan de hand. Toen kwam het zware werk; de boten inladen. Nadat we de boten bijna hadden
ingeladen, had zich het eerste probleem voorgedaan; de boten
zaten te vol. Hoe hebben we dit opgelost? Op de Wilde Vaart
manier: de boten tot de nok volladen, lijnen spannen en hopen dat er niks af zou vallen. Hier zouden we later spijt van
krijgen.
De tocht was, laten we zeggen, saai. De aanwezige muziek
maakte het iets dragelijker. Regen was er genoeg, comfort
niet. Tegen het einde van de middag gebeurde het. Net na de
sluis van Terherne lag het Sneekermeer. Een meer dat normaal voor plezier zorgt, maar waar die dag een drama zou
plaatsvinden. De wind begon harder te waaien. De golven werden hoger. Het water kletste tegen de wanden van de boten;
steeds harder, steeds hoger. De boten begonnen vol te lopen,
Peije begon water te scheppen. PANIEK! Maar...de Wilde Vaart
heeft het hoofd koel gehouden. De wind heeft de boten naar
de wal gedreven. Schurend langs de
kant zijn we uit de boten gesprongen. Het eerste wat
we deden? Boten vastleggen, de natte bagage
uitladen, onze stoeltjes
uitklappen op de kant
en even rustig een
boterham eten. Want
hé, meer dan dat konden we niet doen.
Terwijl de leiding voor hulp
belde vanaf Peije, kwam er
ook nog een superaardige meneer ons vertellen dat we hier niet mochten liggen. Bedankt
voor het advies! Dat wisten we natuurlijk nog niet.
Uiteindelijk kwam Rijkswaterstaat ons redden en moesten we
helaas afscheid nemen van ons nog onaangetaste groentesoepje. Maar niet getreurd, om 11 uur 's avonds hebben we
nog genoten van een Franse uiensoep, met meer vermicelli
dan soep. Heerlijk! (not)
Mika (Wilde Vaart)
————————————————————————————

Volgend lopend vuurtje
Het volgend lopend vuurtje verschijnt weer in het nieuwe jaar!
Voor die editie zouden we het leuk vinden om een stukje te
maken over wat iedereen nou zo leuk vind aan scouting. Heb
jij een idee of wil je iets anders kwijt in Lopend Vuurtje?
Lever je stukje(s) dan in vóór 25 december 2019 via de mail op
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl of maak gebruik van het
formulier op de website!
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