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Redactioneel
Veel mensen zal de verandering opgevallen zijn, ons
clubhuis staat weer op de voorkant van het Lopend
Vuurtje, zoals dat jaren het geval is geweest. Voor
ouders kan het best eens aardig zijn om eens in dat
clubhuis rond te kijken. Praat eens met de leiding, wat
vindt u van de opkomsten, dit kan de leiding helpen
om de opkomsten te verbeteren. Ook gaan we weer
carboleumen, belangrijk voor het clubhuis.
Behalve opkomsten zijn er meer plaatsen in de club
die goede ideeën en/of mensen kunnen gebruiken,
zoals de schoonmaakploeg, dit Lopend Vuurtje, de
site en nog wel meer plekken.
De Redactie

Agenda
Binnen Scouting is genoeg te doen, kijk maar eens:
• Hemelvaart: donderdag 9 t/m zondag 12 mei
EUSK
Waterkamp voor Zeeverkenners, Wilde Vaart en
Loodschen, het thema is Ontdekkingsreizen
• Pinksteren: zaterdag 18 mei t/m maandag 20
mei
Noordelijk Pinkster Kamp (NPK)
Kamp waar beide Esta-takken naar toe gaan.
• Pinksteren: zaterdag 18 mei t/m maandag 20
mei
Pinkster Kamp Dwingeloo (PKD)
Kamp voor Scouts en Explorers.
• Zaterdag 25 mei
Carboleum-dag
Het clubhuis wordt in de carboleum gezet.
Vrijwilligers welkom, zie verderop in het stukje..
• Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli
Zomerkamp Zaterdag-Esta's
• Maandag 22 juli t/m donderdag 1 augustus
Nationaal Water Kamp (NaWaKa)
Groots kamp waar alle waterscouts uit Nederland
komen, in Roermond.
• Zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus
Zomerkamp Vrijdag-Takken
De Vrijdag-Esta's, Scouts en Explorers hebben hun 10
jarig jubileum, daarom gaan ze op kamp naar
Limburg.

Datum: Mei 2001

Zeeverkenners:
verzoek aan de ouders

Als uw kind meegaat met NaWaKa wil ik (Gerrit)
graag een opgave van hebben, als deelnamebewijs. Er
liggen formulieren hiervoor klaar op het clubhuis
(voor een aantal ouders geldt dit niet omdat zij dit al
gedaan hebben). De meeste ouders hebben al betaald,
maar als u geen bewijs van deelname getekend
zouden, kunt u dan alsnog dit formulier willen
tekenen!
Als u komt dan is de koffie of thee wel klaar op het
clubhuis.
Gerrit Vrijburg
Leiding Zeeverkenners

Water-Takken: EUSK
Voor de tweede keer gaan de Zeeverkenners,
Wilde Vaart en Loodschen op EUSK.
Dit jaar staat alles in het teken van de
Ontdekkingsreizen, varen naar het onbekende...
De bestemming is niet onbekend, want we zitten
weer op de camping op De Veenhoop, hoewel in
de omgeving nog genoeg te
ontdekken valt.
Tot EUSK!
Organisatie EUSK
Volgende Lopend Vuurtje
De volgende editie zal vooral gaan over zomerkampen
en andere zaken, tenminste als er stukjes zijn.
Heb je een verslag van een leuke opkomst, iets aan te
kondigen, schrijf het op..
Stuur je stukjes op naar:
info@scoutingdrachten.nl
Of op diskette of papier bij een van de redactieleden.
De stukjes moeten binnen zijn voor:
woensdag 5 juni 2002
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Oproep:
(carboleumen)
Vele handen maken licht werk!

Ooit gedaan? Al het houtwerk van het huis geverfd?
Of het gewoon uitbesteed aan de huisschilder, omdat
de klus te groot leek? Niet gedacht dat vele handen
licht werk maken? Zo denken wij wel. Wij zijn in dit
geval de Loodschen, de speltak voor mensen boven de
18 jaar. Het idee van vele handen maken licht werk is
niet van de Bere(n)hap Loodschen. Dit is al eerder
bedacht binnen de groep natuurlijk. Want al jaren
carboleumen wij het clubhuis met alle mensen, die
maar willen helpen. Dit jaar hebben wij als
Loodschen het coördineren van deze dag voor onze
rekening genomen. Niet omdat we denken, dat wij het
veel beter kunnen regelen dan alle andere mensen die
het andere jaren geregeld hebben, maar gewoon om
het ‘doegebeuren’ bij de Loodschen wat aan te
wakkeren. En ‘doen’ zal het worden! De datum die
we geprikt hebben is 25 mei. Zaterdag 25 mei. We
nodigen bij deze iedereen uit die wil helpen. Helpen
met carboleumen of misschien met de versnaperingen
klaar maken. Want die zijn er natuurlijk ook. Bent u
nieuwsgierig geworden naar het hele gebeuren? En
bent u nog nieuwsgieriger geworden hoe zo’n groot
clubhuis in een paar uur gecarboleumd wordt? Dan
loopt u gewoon het terrein even op als u uw kind afzet
bij de poort, als u het naar scouting brengt. En neem
alvast uw overall mee in de kofferbak of trekt uw
oude kleren aan. Want misschien kunt u gelijk
beginnen met helpen…
We beginnen om tien uur met de koffie. Waarna we
aan het werk zullen gaan met het clubhuis. Tussen de
werkzaamheden zullen de versnaperingen uitgedeeld
worden. En als we klaar zijn is er waarschijnlijk ook
wel iets te nuttigen. Zien we u 25 mei?
De Bere(n)hap Loodschen.

Verslag:
Nationale
Scoutingdag
Op zaterdag 30 maart kon elke speltak
laten zien wat het zoal doet tijdens
een opkomst. Op deze manier konden
ander leden en ouders zien hoe het er
aan toe gaat bij andere onderdelen van
onze scoutinggroep. Echter, het thema
van deze dag was voor iedereen
gelijk: knopen!! Dit oer-scouting
thema werd door elke speltak anders
bekeken, de Explorers maakten een knopenbordje, de
Esta’s maakten knopen van mensen en de Wilde
Vaart maakte via een ‘Knopen-Ganzebord’ de
moeilijkste knopen die ze maar konden vinden in de
boekjes.
Halverwege de dag was er even een moment waar
iedereen tegelijk aan mee konden doen.
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Uiteraard was dit de opening en sluiting van de
Nationale Scoutingdag. Naast het hijsen en strijken
van de Groepsvlag, de liedjes, de wet en de raps hakte
Gerrit van de Zeeverkenners met een paar flinke
klappen de knoop door als sein dat de geslaagde dag
weer door kon gaan!!
Thijs
Groepsvoorzitter

Wilde Vaart:
WV op EUSK

Net als vorig jaar gaat ook de Wilde Vaart weer
tijdens het Hemelvaart weekeinde naar het EUSK.
Hoewel het programma niet helemaal vast staat zijn
de volgende programmapunten al wel bekend. De
groep gaat kanovaren, een fietstocht maken, heerlijk
barbeknoeien en uiteraard veel met de vletten de
Wijde Ee op om weer eens een flink stuk je kunnen
zeilen na zo een droog winterseizoen.
We hebben er zin in!!
Namens de WV'ers
Thijs
Leiding Wilde Vaart

Esta's:
Noordelijk Pinkster Kamp
(NPK)
In het Midden-Oosten is een land met een
eeuwenoude geschiedenis en vele mysteries.
Het gaat om het land Egypte, land van de piramides.
Tegenwoordig zijn daar wetenschappers aan het werk
die kijken naar deze oude bouwwerken en andere
sporen uit dat verleden.
Een beroemde archeoloog is Piet Zandhaas, hij heeft
al veel ontdekt in Egypte, maar staat nu op het punt
zijn grootste ontdekking te doen: een nog onbekende
piramide!
Hij nodigt hiervoor de Zaterdag- en Vrijdag-Esta’s
uit, om hem te helpen met het onthullen van deze
fantastische ontdekking.
Tijdens het Pinksterkamp van
zaterdag 18 mei tot en met maandag
20 mei gaat het kamp dus naar Egypte
(Marnewaard).
Daar wordt een wereld opgebouwd
met piramides, obelisken, hiëroglyfen
en nog veel meer!
Natuurlijk gebeurt er meer dan de onthulling van een
piramide, maar dat hangt er vanaf of Piet Zandhaas
zijn opgraving slaagt…
De Estaleiding
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Zeeverkenners:
Voorbereiding NaWaKa

Zoals jullie allemaal weten komt het NaWaKa dichter
en dichterbij, dus dat houdt in dat we langzamerhand
spijkers met koppen moeten slaan en dus hier wat
informatie over het een en ander.
Het personenvervoer wordt gedaan door
vervoerbedrijf Dalstra. De boten worden vervoerd
(zoals het nu lijkt) door Defensie en de resterende
bagage zoals tenten en dergelijke wordt gedaan door
dhr. Dijkstra, dit wordt gedaan met een grote
bestelbus.
Verder hebben we al een voorschot betaald voor het
kamp als inschrijving voor ons, ook de kampgelden
van de kinderen zijn zo goed als binnen.
Voorlopig is ditde informatie over de voorbereidingen
van het NaWaKa, hopelijk kunnen we later meer
vertellen.
Zijn er nog vragen over dit
alles, bel gerust maar naar
Gerrit Vrijburg
Gerrit Vrijburg
Leiding Zeeverkenners

Wilde Vaart: Kennismaking met
de NaWaKa-groep
Op zaterdag 13 april leerden onze WV’ers hun
vriendjes en vriendinnetjes van het NaWaKa kennen.
Het zit namelijk zo: de Wilde Vaart groepen van de
Wâldswalkers en die van de Tibrag en de Greate Pier
gaan samen naar het NaWaKa in Roermond. En om
elkaar een beetje te leren kennen, het zijn bij elkaar
27(1) leden, hadden onze WV’ers de koffie klaar en
enkele biertjes koud om het gesprek op gang te
brengen. Dit lukte aardig want iedereen kon het al
vlot met elkaar vinden en dus zit het wel goed tijdens
het NaWaKa.
Het ziet er naar uit dat dit een heel gezellig kamp gaat
worden!
Ergens in juni gaan we nog eens met zijn allen het
Sneekermeer onveilig maken…
Namens de WV'ers
Thijs
Leiding Wilde Vaart
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Waar gaat die contributie nou
naar toe?
Elk kwartaal worden enkele tientjes overgeschreven
naar de rekening van Scouting Drachten, maar wat
gebeurt er dan met dat geld? Het geld wordt in
tegenstelling tot wat sommigen denken niet gebruikt
als salaris voor de leiding aangezien dat
vrijwilligerswerk is, maar waarvoor dan wel?

Allereerst zijn er de lokale uitgaven:
- onderhoud clubhuis en terrein
- huur terrein
- elektriciteit, gas, water en afval
- onderhoud boten: verven, lijnoliën houtwerk,
zeilen
- kosten jachthaven
- organisatie groepsactiviteiten
- speltak-geld: geld voor organisatie opkomsten
- informatievoorziening: Lopend Vuurtje, website,
folders voor ledenwerving
De leiding mag wel niets verdienen,
maar kost toch geld:
- cursuskosten: leiding moet op speciale cursussen
waar zaken zoals
programma maken
voorbij komen
- handboeken,
spelaanbod,
vergaderingen
(regionaal, landelijk,
kampen)
Daarnaast is er nog het lidmaatschap van Scouting
Nederland, wat de volgende voordelen heeft:
- Scouting Magazine, elk kwartaal een blad
- Mogelijkheid voor deelname aan landelijke (en
regionale) activiteiten
- Secundaire verzekeringen
- Speciale kampeerterreinen voor Scouting (zoals
Ommen)
- Scouting mag Defensie en Staatsbosbeheer
terreinen gebruiken
- Contact met de (landelijke) overheid, over
ARBO, varen en diverse andere terreinen.
- Scouting Nederland adviseert de groep
- Examinering van het zeilen (CWO/MBL-systeem)
En nog het belangrijkste, het ondersteunen van de
groep, leiding en bestuur op diverse terreinen.
Veel van die zaken lijken niet direct noodzakelijk,
maar zonder dat zou Scouting er heel anders uitzien.
Dat dat alles kan van die contributie...
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De Hoogtepunten van het
Scouting-jaar

Wij spelen iedere vrijdagavond of op de zaterdag ons
scoutingspel. Een spel aangepast aan de leeftijd en de
ontwikkeling van onze jeugdleden. Op deze
bijeenkomsten hebben wij veel plezier met elkaar.
Het scoutingspel kan echter het best worden gespeeld
op een kamp. Wij zijn gedurende een langere tijd bij
elkaar en kunnen dus veel betere, grotere en leukere
activiteiten ontwikkelen.
Voorbeelden hiervan zijn b.v. een avond/nachtspel,
een trektocht (hike) per boot, koken op houtvuur en
slapen in een clubhuis of een tent, een kampvuur,
enz., enz.
Ook leiding is altijd zeer enthousiast en actief in het
organiseren van kampen. Sterker nog zij vinden het
leuk om deze kampen te organiseren. Het is dan ook
erg fijn als alle jeugdleden mee op kamp gaan. Vraag
het maar eens aan een Bever, een Esta, een Scout, een
Zeeverkenner, een Explorer of een Lid van de Wilde
Vaart: Wat is het leukste bij Scouting?
Als antwoord zal je bijna altijd krijgen: een Kamp!!
Het kampseizoen staat weer voor de deur. Er worden
zoals altijd weer veel kampen door onze groep
georganiseerd. Denk hierbij aan: een logeerweekend
voor de Bevers, EUSK, NPK, PKD, Zomerkamp voor
de Esta’s, Nawaka, Jubileumkamp voor VrijdagEsta’s, Scouts en Explorers en niet te vergeten ons
Groepskamp in de herfstvakantie. Eigenlijk te veel om
op te noemen en wellicht heb ik er ook nog een paar
vergeten.
Dus ouders/verzorgers en jeugdleden geef je massaal
op voor de kampen, dit is echt het leukste van
scouting.
Een ieder leuke, prettige, gezellige en vooral
spannende kampen toegewenst,
Tim Blok.
Groepsbegeleider

Wilde Vaart:
De Bar hoort er ook bij!

Natuurlijk heeft iedereen opgemerkt dat de
lielievletten er prachtigjes bijliggen. Iedereen staat stil
bij deze vier boten die deze winter weer grondig zijn
aangepakt en mooier dan ooit weer het water
ingegaan zijn. Glimmend blauw met Kawasaki groene
randen stralen zij alsof ze nieuw zijn.
Niet iedereen heeft echter opgemerkt dat we deze
winter de Kleine BM ook hebben aangepakt.
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Ze is nog lang niet klaar welliswaar, maar de verf zit
er al op.
Dezelfde stralende blauwe kleur als de
zeeverkennersvletten. Dezelfde snelle groene kleur op
de rand. Stralend in de zon wacht ze nog op een
nieuwe mast. Een nieuwe, omdat de oude na veel
lijmwerk weer is geknapt en niet meer repareerbaar
was. Ze wacht ook nog op nieuwe spanten.
Hardhouten spanten zouden mooi zijn, maar
vooralsnog veel te duur. Met verder nog een klein
beetje laswerk is ze dan weer klaar voor de
tewaterlating en kan ze samen met de vletten een
mooi geheel vormen. Allemaal in dezelfde kleur.
Wordt vast een mooi gezicht. Jawel, de kleine BM, of
ook wel’de Bar’ hoort er nu ook bij!
Namens de WV'ers
Otte-Jacques
Leiding Wilde Vaart.

teken: Klein, maar pas op!

De teek is een klein spinachtig beestje, zo groot als
een speldeknop (ong. 3 mm). Zodra het warm genoeg
is komen ze voor in hoog gras, bomen en struiken.
Vooral kinderen die overal spelen (en huisdieren)
lopen kans een teek op te lopen.
Voor de voortplanting zuigt het bloed, de teek zuigt
zich vast aan de huid en blijft daar dan enkele dagen
tot enkele weken zitten. Tijdens dit bloedzuigen
kunnen bacteriën (en ander ongedierte) uit de teek in
de bloedbaan komen en het kind (de gastheer)
besmetten. De belangrijkste ziekte is daarbij de Ziekte
van Lyme. Indien deze ziekte niet op tijd bestreden
wordt kan dit resulteren in beschadigingen van
organen en uitval in het zenuwstelsel, wat kan
resulteren in verlammingen. Indien de ziekte op tijd
gevonden wordt, is deze zeer goed door de huisarts te
bestrijden, met antibiotica.
Vooral na kampen is het belangrijk om uw kind te

controleren, teken zitten het liefst op warme, vochtige
plekken zoals oksels knieholtes. Ze zitten ook graag
in de hals, achter de horen of tussen het haar.
Als een teek wordt aangetroffen moet deze
onmiddellijk verwijderd worden.
Dit kan het beste gebeuren met een speciaal tekenpincet, die eigenlijk in elke EHBO-doos thuishoort.
Dit pincet heeft stompere uiteinden en grijpt zo om de
teek heen, dat deze niet beschadigd.
De teek mag absoluut niet verdoofd worden met
alcohol o.i.d., anders kan deze zijn maaginhoud legen
in de bloedbaan, ook mag de teek niet stuk gaan.
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De pincet moet om de teek heen, zo dicht mogelijk bij
de huid gezet worden.
Als er een tekenpen gebruikt wordt, dan moet deze
even naar links en even naar rechts gedraaid worden
en dan met rukjes rechtstandig eruitgetrokken worden.
Bij een gewone pincet de teek even draaien, en dan
draaiend eruit trekken.
Na het eruit halen van de teek de wond ontsmetten
met alcohol of jodium(vervanger), de teek moet er
volledig uit zijn (ook kop).
Het is handig om de datum van de beet even op te
schrijven in de agenda, verschijnt er na 3 dagen tot 3
weken een rode plek, die zich uitbreidt en wit wordt
van binnen (een rode ring dus) dan moet er
onmiddellijk naar de huisarts gegaan worden! Ook als
er geen ring zichtbaar is, maar het kind welke
ziekteverschijnselen dan ook krijgt, ga dan ook naar
de huisarts!
Zolang u goed controleert op teken en ze op de juiste
manieren verwijderd, dan is er weinig gevaar in de
natuur.

Heel veel plezier hebbende waren we toch al gauw
vijf uren verder. Toen kwamen we de eerste post
tegen en kregen we te horen dat we tot nu toe als
beste bezig waren, dus gingen we met verse moed
verder.
Na route 9 werden we gebeld en direct naar het
clubhuis van de Burmania in Leeuwarden gestuurd...
maar dat vonden wij toch wel heel erg zonde, dus we
hebben voor de vorm de laatste cassette-bandjes route
gedaan, maar we hadden in de eerste instantie niet
door dat Thijs het lopend afgelegd had en we gingen
de route met volle vaart in, met als gevolg dat we in
de auto stapvoets door Leeuwarden gerold zijn (ook
over de drukkere wegen). Gelukkig was het al 2.30
uur, na 30 minuten gerold te hebben waren we
eindelijk op de eindbestemming, waar wij uiteindelijk
de winnaar zijn geworden!
Ik wil mijn bijrijders nog bedanken voor de perfecte
samenwerking.
Gerrit Vrijburg

Bestuurder van Euh...wie?
Verslag: Bere(n)tocht:
Team Euh...Wie?

De Bere(n)tocht 2002 is dit jaar toch ook weer
doorgegaan. Onze equipe van Seerd, Mirjam en ik
moesten ons melden op het clubhuis in Noardburgum.
De organisatoren van de Bere(n)tocht stonden al te
popelen om ons ontzettend tuk te houden.
Na een uur ontcijferen van de moeilijke routes
werden we uit het clubhuis gezet, dus we moetsen
rijden.
Maar.. bij route 3 ging het bij iedereen dus al fout,
van de vijf groepen waren er... vijf groepen verkeerd
aan het rijden.
Dus werd er met zijn allen aan het brainstormen
geslagen hoe we verder moesten (best gezellig hoor).
Na een tijdje overleggen waren we het eens en gingen
we rijden zoals we bedacht hadden, dus..verkeerd!
Maar ja, we hebben lekker getourd en NIET alleen
over asfaltwegen.
De auto van Tim (Opel Frontera) kon het gemakkelijk
aan, maar de Mercedes 300D ging dat wat moeilijker.

Wat gebeurt er nou tijdens een
opkomst?
Veel speltakken vertellen al over zichzelf in het
Lopend Vuurtje, maar sommige houden zich op de
achtergrond.
Gebeurt daar dan niets? Zijn die speltakken dan saai?
Nee, natuurlijk niet, daar gebeurt ook genoeg.
Daarom wil ik voor het volgend Lopend Vuurtje een
speltak vragen een stukje over een gewone opkomst,
bijzondere opkomst of iets anders. Zodat iedereen ook
ongeveer weet wat daar gebeurt.
De speltak die ik aanwijs is:
Bevers
Alvast bedankt,
Jan Sietse
Redactielid LV

Bewaarblad contact-gegevens

Op de achterkant van het Lopend Vuurtje is weer het
contact-blad geplakt.

Afijn, na drie kwartier vrijblijvend touren hebben we
maar gebeld voor de route.
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Is het Lopend Vuurtje uit, zorg dan dat iedereen die
geinteresseerd is hem gelezen heeft en haal dan het
nietje eruit. De contact-lijst kan dan mooi op het
prikbord.
Dan heeft u altijd een overzicht wie u kunt bellen.
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