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Helaas is het op een enkele uitzondering na, de laatste tijd niet
Waarom Lopend Vuurtje? Een belangrijk middel om contact te gelukt om voldoende mensen bij elkaar te krijgen om het clubhouden binnen onze groep is het Lopend Vuurtje, ons eigen huis schoon te maken. Dit is uitermate teleurstellend.
groepsblad. In Lopend Vuurtje staan verslagen van activitei- Ik spreek hierbij dan ook de hoop uit dat wij met z’n allen de
ten, vooruitblikken op kampen, mededelingen van het bestuur verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat er bij elke
en nog veel meer… Een extra lange editie!
schoonmaakavond voldoende leiding, bestuur en ouders aan-

Redactioneel

Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. Gelukkig gaan
de voorbereidingen van activiteiten gewoon door en hopelijk
kunnen we na 31 mei gewoon weer door! In deze editie houden we je op de hoogte van de zaken die op de achtergrond
gewoon doorgaan.

wezig zijn om het clubhuis schoon te maken.
De geplande avond is 10 juni. We starten om 19.00 uur. U ontvangt ook een uitnodiging per mail. We vragen hierbij echt de
hulp van iedereen die kan. Vanaf begin maart zijn er al geen
opkomsten meer geweest en is er dus ook niet schoongemaakt. We hopend dat deze avond gewoon door kan gaan.

Het mooie is dat iedereen kan meeschrijven aan het Lopend
Vuurtje... Heb je een verslag van een opkomst, tekening of een Nelleke - hoofd schoonmaak
spannende gebeurtenis op een kamp? Stuur het op naar ————————————————————————————
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl!
Het bestuur spreekt
———————————————————————————— Het coronavirus. Het houdt de Wâldswalkers bezig, net als de
Agenda
rest van de wereld. We hadden al de opkomsten en activiteiAlle activiteiten zijn (helaas) wegens het coronavirus onder ten tot en met 31 maart afgelast, maar na de nieuwe maatrevoorbehoud. Houd de facebookpagina en de mail in de gaten gelen die maandag 23 maart zijn ingegaan, adviseert Scouting
voor meer informatie!
Nederland die periode te verlengen tot 1 juni.
10 juni 2020

- Schoonmaakavond

13 juni 2020
- Ouderdag
20 juni 2020
- Doorschuif dag
————————————————————————————

Schoonmaakdagen
Onze scoutinggroep De Wâldswalkers wordt volledig gerund
door vrijwilligers. De opkomsten voor onze leden worden door
de leid(st)ers in hun vrije tijd voorbereid en uitgevoerd. Dit
kost wekelijks veel tijd en energie, maar zij doen dit met veel
plezier en enthousiasme.

We begrijpen dat het nodig is voor onze eigen gezondheid en
van die van vele anderen en daarom volgen we het advies van
Scouting Nederland op. Op deze manier geven we inhoud aan
onze belofte ‘Iedereen te helpen waar ik kan’.
Alle activiteiten tot 1 juni zijn afgelast. EUSK, PKD, Jungle Experience, opkomsten, vergaderingen, dodenherdenking op de
Dam, al deze activiteiten vallen binnen die periode en kunnen
nu ook niet doorgaan. Een enorme teleurstelling voor alle leden die zich hier enorm op hebben verheugd en voor al die
vrijwilligers die er al veel tijd en energie in hebben gestoken.

Gelukkig schijnt de zon al lekker en mogen onze jeugdleden
Mede door de inzet van het bestuur en mensen die het mate- nog wel samen buiten spelen. Dat zal hun leed wel een beetje
riaal onderhouden mogen wij trots zijn op onze scoutingclub. verzachten.
Zonder al deze mensen zou het onmogelijk zijn om voor ongeWe hopen dat iedereen de komende weken goed doorkomt
veer 110 leden wekelijks de opkomsten mogelijk te maken.
en dat deze situatie snel voorbij is. Dan pakken we daarna de
Het is echter wel noodzakelijk
draad samen weer op en gaan we weer opkomsten draaien en
dat ons clubhuis dusdanig
op kamp.
schoon en opgeruimd is dat de
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen we iedereen inleden er veilig kunnen verblijven
formeren, dus ouders: houd je app in de gaten!
en kunnen spelen. Om de leiding
enigszins te ontlasten vragen wij
Wist je dat het antilichaam tegen het coronaeens in de zes weken uw medevirus, dat de wetenschappers van het Eraswerking (uiteraard bijgestaan
mus MC en de Universiteit Utrecht hebben
door de leiding en het bestuur).
gevonden, paars met geel is? Wat een toeval!
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Afgelaste evenementen

Afscheid Maaike & Floris

Omdat de Nederlandse regering en daaropvolgend Scouting
Nederland een volledige stop van evenementen heeft aangekondigd tot en met 31 mei betekend dit dat de voorjaarskampen EUSK en PKD samen met alle overige activiteiten tot die
datum niet door kunnen gaan. Hou de website en facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven!
————————————————————————————

De Wâldswalkers verliezen twee uitstekende vrijwilligers. Wij
gaan ze enorm missen. Samen hebben wij met Maaike en Floris veel leuke dingen meegemaakt. Dit kunnen wij natuurlijk
opsommen maar zij kunnen zelf natuurlijk veel beter vertellen,
wat hun mooiste, verdrietigste en meest trotse momenten zijn
die zij hier hebben meegemaakt.

Maaike haar mooiste herinnering aan de groep blijft het zeilen
samen met de zeeverkenners op onze eigen lelievletten, daar•
De opkomsten nu tijdelijk zijn geannuleerd vanwege
naast vindt zij het altijd schitterend wanneer alle spellen op
corona?
ons jaarlijks groepsweekend goed verlopen.
•
Wij hopen dat alles snel voorbij is zodat wij weer leuke Het meest verdrietige dat zij bij De Wâldswalkers heeft meedingen met elkaar kunnen doen?
gemaakt is het vroegtijdig overlijden van een van onze leden.
•
Wij jullie allemaal ontzettend missen?
•
Wij hopen dat jullie ons ook missen?
Haar meest trotse moment is dat zij door onze groep bij Scouting Nederland is opgegeven als vrijwilliger van het jaar, en dat
•
Jitske, onze voorzitter, is gestopt?
zij haar eigen leden heeft kunnen zien opgroeien en ontwikke•
Maaike en Floris gaan verhuizen?
len tot volwaardige en leuke leiding.
•
Jorrit is gestopt als leiding en bestuurslid?
•
Wij dit als De Wâldswalkers heel erg jammer vinden?
Floris heeft het grootste
•
Wij hun allemaal heel erg gaan missen?
gedeelte van zijn scou•
We hun graag willen bedanken voor alle jaren inzet?
tingcarrière als lid van
•
Er nieuwe T-shirts, truien en vesten zijn?
scoutinggroep
Greate
•
Wij super benieuwd zijn wat jullie hier van vinden?
Pier uit Sneek. Hij heeft
•
De leiding weer mee heeft gedaan met iScout?
hier altijd met plezier
•
Dit een spel is waarbij de leiding de gekste opdrachten- meegedaan.
moet uitvoeren?
•
Foto's hiervan te zien zijn op de website?
•
Er waarschijnlijk een nieuwe website aan komt?
Maaike & Floris, bedankt!
•
Er vorig jaar ook al een nieuwe website is gelanceerd? ————————————————————————————
•
Wij stiekem alweer een nieuwe wilden maken?
Nieuwe groepskleding!
•
Wij dat dus ook hebben gedaan?
Vanaf heden hebben we nieuw ontworpen groepskleding!
————————————————————————————
Voorlopig zijn er shirts, truien en vesten beschikbaar. Kijk op
Onze voorzitter legt haar hamer neer
www.scoutingdrachten.nl/groepskleding. Klik op de link en log
In 2014 kwam Jitske voor het eerst bij De Wâldswalkers. Al in met het wachtwoord WaldswalkersDrachten (denk aan de
snel werd ze leiding bij de Vrijdag Scouts en ruim een jaar later hoofdletters!) en bestel! Houd er rekening mee dat zolang er
vervulde ze de functie als voorzitter van het groepsbestuur.
geen opkomsten zijn de kleding niet wordt uitgedeeld.

Wist...je...dat…?

“Als voorzitter kon ik niet alleen wat voor mijn speltak, maar
Over Druk en Deco…
voor de hele groep betekenen. Ik moest dan helaas wel stopDruk en Deco is het bedrijf van Celia. Celia is de vrouw van
pen bij de Scouts.”
Rutger (onze werfbaas) en zij heeft zich al meer dan eens ingeNu is het moment gekomen dat Jitske stopt als voorzitter. Ze zet voor De Wâldswalkers. Kijk ook eens op de rest van haar
heeft zich altijd voor de groep ingezet en laat ons met veel website www.drukendeco.nl!
leuke herinneringen achter. Maar hoe gaat Jitske zich ons her- ————————————————————————————
inneren?
Jantje Beton
Haar allermooiste ervaring bij De Wâldswalkers om te zien hoe Van 2 t/m 7 maart hebben alle leden die in Drachten wonen
de jeugdleden zich ontwikkelen en als kader weer in willen gecollecteerd voor Jantje beton.
zetten voor de groep zoals de Wilde Vaart die als dravers weer
Jantje beton is een organisatie die er voor zorgt dat kinderen
bij de speltakken leiding willen worden.
buiten kunnen spelen.
Vervelende herinneringen heeft ze maar weinig. Ze verteld dat
ze op scouting nog nooit iets heeft meegemaakt waar ze echt Van het opgehaalde geld krijgen wij als vereniging 50% dit
tegenop zag. Als het moeilijk wordt sleep je elkaar er als team gebruiken we om het scoutingspel voor de leden te kunnen
verbeteren waar mogelijk. dat kan zijn voor nieuw spel materidoorheen.
aal maar ook voor onderhoud van het clubhuis kan het geJitske heeft altijd het beste met de groep voorgehad en is al- bruikt worden.
tijd in voor een grapje. We willen haar op deze manier bedanken voor alles wat zij in de afgelopen 5 jaar voor De Wâldswal- Gezamenlijk hebben wij ruim € 1300 opgehaald voor Jantje
kers heeft betekend. Gelukkig blijft ze nog wel lid van de Stam beton, dit betekend ruim € 650 voor de eigen groep.
dus komen we haar allemaal nog wel eens tegen.
Gemiddeld zat er € 25,- in een collectebus maar er waren wat
Jitske, bedankt!

uitzonderingen!!
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De volgende leden waren de top 3 collecte lopers:
1.
€85,16 Roan Dijkhof van de ochtend zeeverkenners
2.
€84,49 Roan Ausma van de middag welpen
3.
€76,86 Steijn Swart van de ochtend zeeverkenners
Jullie zijn toppers en er
komt binnenkort een verassing jullie kant op!

————————————————————————————

Blauwe vogels Explorers
Wekelijks komen wij op vrijdagavond bij elkaar voor onze opkomst. We hebben een zo
gevarieerd mogelijk programma, wat in de
wintermaanden best lastig is om te realiseren. Toch proberen we activiteiten zoveel
mogelijk af te wisselen. Zo hebben we bijvoorbeeld een speurtocht met zaklampen
gedaan, Pietengym en Sinterklaas gevierd.
Het traditionele Kerstdiner gehouden en oliebollen gebakken tijdens onze Nieuwjaarsopkomst. We hebben harten gemaakt voor onze geliefden en
fantastisch leuke experimenten uitgevoerd. We zijn ook een
keer naar het kooklokaal geweest van de dagbesteding in
Beetsterzwaag. Daar heb je meer mogelijkheden om met z’n
allen iets lekkers te maken.

Gymnastiek:
- Pak 1 wc rol. Ga op de grond zitten, met je
benen wijd. Pak de wc rol in je handen vast
en raak daarmee je linkervoet aan, dan voor
je op de grond en vervolgens je rechtervoet.
Herhaal dit in sets van 20 en dan 5 keer.
Maak je eigen strip:
Schrijf een stripverhaal over wat jij
leuk vind aan scouting! Doe het
eventueel (digitaal!) samen. De
leukste inzending komt in de volgende uitgaven van Lopend Vuurtje!
Bouw een kettingreactie:
Zoek op YouTube naar
Kettingreactie en probeer eens zoiets te maken! Film het of maak er
een foto van en stuur het
op naar

mediateam@scoutingdrachten.nl. De leukste inzendingen
zetten wij op Facebook en de website!
————————————————————————————

Geen opkomsten meer i.v.m. het Corona virus

Gelukkig heeft de zeeverkennerleiding een alternatief bedacht
en geeft de verkenners elke week een opdracht. De verkenWe hebben een aantal onderwerpen die we dit jaar steeds ners hebben dan een week om deze opdracht uit te voeren.
laten terugkomen. Aan het einde van dit seizoen doet ieder- De eerste opdracht luidde als volgt: Presenteer jezelf, wie ben
een een proef van bekwaamheid en dan kunnen de vaardighe- je nu eigenlijk.
den afgetekend worden in ons “insigne” boekje. Dit boekje
maakt de leiding zelf zodat wij ook kunnen laten zien wat wij Het was even aftasten, wat verwacht de leiding van ons, maar
al snel kwamen er ontzettend creatieve opdrachten binnen.
allemaal kunnen.
Als leiding is het ontzettend leuk om te zien, want we zien toch
weer hele andere kanten van de verkenners. Hieronder een
paar voorbeelden om een idee te geven wat de verkenners
hebben ingezonden.

We vinden het heel erg jammer dat nu een aantal weken niet
naar scouting kunnen, maar we hopen dat we straks weer volop kunnen gaan genieten van de kampen en de opkomsten in
de zomer.
Nelleke - Leiding Blauwe Vogels Explorers
————————————————————————————

Geen opkomsten, wat nu…?
Omdat er nu geen opkomsten zijn, heb je natuurlijk je vrijdagavond of zaterdag niets te doen… Hier wat tips om toch de tijd
op een leuke manier te kunnen vullen!
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Weer verder, we kwamen
Omdat Maaike zal stoppen als praktijkbegeleider is zij op zoek bruggen tegen, sommige
gegaan naar een nieuwe praktijkbegeleider. We willen Rolf zo laag dat we plat op
Berends hartelijk welkom heten bij De Wâldswalkers. onze buik moesten liggen
en goed het gewicht
Rolf zijn eerste ervaring bij scouting was bij de Wâldswalkers moesten verdelen zodat
en wel in 1979. Zijn schoonvader Dirk van der Burgh was des- de boot eronder door
tijds schipper bij de zeeverkenners en medeoprichter van deze paste.
speltak. Zelf is Rolf een tijdje gebouwbeheerder geweest bij We kwamen aan in het
onze groep maar omdat hij ging verhuizen naar Assen heeft hij centrum, het waaide nog steeds en het regende ook. Maar als
deze
taken
overgedragen
aan
een
ander. je zingt is het meteen gezellig in de boot, en tja als we nou

Nieuwe praktijkbegeleider

In 1999 is hij leiding bij de scouts
bij de Biezenhutters in Oosterwolde geworden en heeft hij
nog 2 jaar in het bestuur gezeten. Daarnaast heeft hij bij de
Baow groep in Beetsterzwaag de
welpenleiding begeleid om te
programmeren en communicatievaardigheden richting ouders
aan te leren. Daarnaast is hij nu
een aantal jaar lid van de regio plusscouts. Rolf komt dus met
een rugzak vol scoutingervaring onze groep binnen!
————————————————————————————

Bikkeltocht
Voor een heel stel nieuwe verkenners, net over
gevolgen van de Welpen,
een dag waarvan we
geen idee hadden wat
ons te wachten stond.
We moesten ons verzamelen in Leeuwarden,
aangekomen moesten
we de boten in orde maken. Een beste klus, want de masten lagen plat, omdat de boten van Drachten naar Leeuwarden waren gesleept. Euh...tja
waar moeten we beginnen…..Eerst maar eens al het materiaal
bij elkaar zoeken, dat was al een hele klus. Onze creativiteit
werd meteen getest want wat bleek; we hadden geen doften.
We zagen op de kant een stoel staan en een zinken emmer,
nou ja beter iets dan niets. Druk aan de gang met hulp kwamen we een heel eind, we gingen van start. Meteen in het
begin hadden we even panne, ook dat nog, onze harp van de
zijstag knapte, gelukkig was Peije in de buurt en heeft Jelmer
het snel gefikst. Veel tegen de
wind in wat roeien betekende…...de wind ging opzetten en
om daar tegenin te roeien werden we wel uitgedaagd, niet
roeien betekende verlijeren en
eigenlijk lag je dan meteen aan
lage wal, waar we nauwelijks
meer uitkwamen. Tjonge jonge, een beste klus, maar wij als
meiden laten ons niet kisten.

eens mevr. Haverkamp gaan zingen……..Een boot vol met meiden die niet meer bijkwamen van het lachen. We zien de Harmonie, en dat komt op het goede moment want we moeten
pit stoppen, de hele ochtend op het water en dan zo’n luxe
wc, wie had dat gedacht. We gaan weer verder, omdat we ver
achterlopen op schema, krijgen we een sleep. Voor het eerst
worden we gesleept, allemaal nieuwe termen, maar we slaan
ons er goed doorheen.
De masten moeten regelmatig naar beneden en na een aantal
keer hebben we dat aardig onder de knie, ieder in de boot
heeft haar taak, en de vierde keer gaat het vlekkeloos als we
de mast naar beneden moeten halen. Onderweg krijgen we
soep en een broodje knakworsten, heerlijk, met ketchup en
mayo natuurlijk. Het laatste stuk krijgen we weer een sleep,
tot bij het clubgebouw van Leeuwarden zijn. We hebben heel
veel geleerd, en ontzettend veel lol gehad, en daar is waar het
om draait! We zijn ontzettend uitgedaagd, het was enorm
bikkelen, maar we hebben allemaal ons naambandje gekregen
en daar zijn we reuze trots op!
De meidenbak van de zeeverkenners
————————————————————————————
National Girls Power Event 2019
Dit was de eerste National Girls Power Event die scouting in
Nederland organiseerde!
De inschrijvingen waren enorm, er zijn meer dan 300 girls geweest. De zeeverkenner meiden zijn met drie auto's er naar
toe gereden, bij aankomst was het weer , maar zo zo, veel
miezer. Maar we zijn echte scouts, daar hebben we niks van
gemerkt. Bij aanmelding konden we een workshop kiezen, het
klimmen en tokkelen was helaas snel vol maar Archery-tag
was een goede vervanger. We hebben met een aantal meiden
tasjes genaaid van een oude spijkerbroek. Je kon op de foto
met je vriendinnen. We hebben het echt super leuk gehad, er
werd met muziek afgesloten en we kregen allemaal een goodiebag, met een mooi naambandje van deze onvergetelijke
dag. Rij mama’s bedankt!

Volgend
jaar zijn
we weer
van de
partij!

Eerst even pauze, lekkere warme chocolade melk, dat was
even genieten.
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Nieuwe site…!

Vacatures

Sinds vandaag is er nieuwe site. Nu zul je misschien denken:
huh maar die was er vorig jaar toch ook al? Nou dat klopt.
Maar wij vonden als Mediateam dat wij een nog betere, nog
mooiere site konden maken dus dat hebben wij gedaan.

Op dit moment zijn er binnen De Wâldswalkers een aantal
posities waar wij mensen voor zoeken. Dit zijn bestuurlijke,
maar ook leidinggevende of ondersteunende posities. We
zoeken op dit moment naar:
•
Groepsvoorzitter
•
Groepsbegeleider
•
Algemeen bestuursleden
•
Leiding Bevers
•
Leiding Welpen
•
Leiding Zeeverkenners
•
Leiding Wilde Vaart
•
Leiding Scouts (BE)

De informatie die op de site staat is in de grote lijnen hetzelfde als wat er voorheen op stond. Alleen is de lay-out aangepast zodat het de informatie beter te vinden is (en ook wat
prettiger voor het oog). Nieuw op de website zijn twee dingen. Als eerste is er nu een pagina om kleding te bestellen,
zoals al eerder in deze editie van het Lopend Vuurtje is vermeld. Zie die artikel voor meer informatie. Als tweede hebben
wij nu de pagina met foto's en filmpjes beschermd met een
wachtwoord. Dit is zodat mensen van buiten onze groep ze
niet kunnen bekijken. Het wachtwoord staat in de mail die je
hebt gekregen bij deze editie van het Lopend Vuurtje. Mocht
je nog foto's en/of filmpjes hebben die je daar nog niet tussen
ziet staan? Dan kan je contact met het Mediateam opnemen
via mediateam@scoutingdrachten.nl
————————————————————————————

Werfbaas
De werfbaas ondersteunt ons met het
onderhoud van onze
vletten, voor het
eerst moeten er dit
jaar niet 5 boten onderhouden worden
maar 7. Een hele
klus, daar weten de
verkenners alles vanaf. Een boot heeft 5
riemen, tja en hoeveel riemen hebben we dan wel niet met 7
boten… heel veel, en die moeten allemaal geschuurd worden
en in de lijn olie worden gezet. Gelukkig heeft de werfbaas
ervoor gezorgd dat we dit jaar 4 nieuwe schuurmachines gekregen hebben, vroeger deden we alle riemen met de hand.
Pff , toen al een hele klus.
Maar alle riemen zijn geschuurd, we hebben dan ook hard
gewerkt, wat natuurlijk niet de leukste uurtjes zijn van de opkomsten, maar wel hele gezellige!

Kortom, we hebben overal wel mensen nodig! Kijk ook eens
op www.scoutingdrachten.nl/meedoen/vacatures voor meer
informatie!
————————————————————————————

Sponsorkliks!
In deze tijden dat we eigenlijk de deur niet meer uit mogen is
het een tijd geworden van bestellen. Help De Wâldswalkers
door te bestellen via deze link. Via deze link kom je op een
pagina die je weer doorstuurt naar de bekende webwinkels,
maar ook naar thuisbezorgd! Gebruik je die links dan sponsor
je automatisch De Wâldswalkers. Het kost jou niets en je helpt
ons er mee, mooier kan haast niet, toch?
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke
bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van
deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging of stichting. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld
Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert
Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw vereniging
hier direct van!
————————————————————————————

Volgend Lopend Vuurtje
Het volgend Lopend Vuurtje verschijnt weer in het nieuwe
seizoen! Daar zoomen we in op de kampen (die hopelijk allemaal gewoon doorgaan). Heb jij een leuk verhaal, foto of heb
je gewoon een algemeen idee voor Lopend Vuurtje? Mail dan
voor 1 juli naar lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl.

Door het corona virus lopen we nu wel veel vertraging op met
het onderhoud van de vletten, als er weer wat rust is en de
opkomsten mogen weer van start, moeten we er hard tegenaan! We houden van uitdagingen.
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