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•
...we ontzettend veel last hebben van kampkriebels?
...we hopen dat er dit jaar wel weer zomerkampen kunWaarom Lopend Vuurtje? Een belangrijk middel om contact te •
nen komen?
houden binnen onze groep is het Lopend Vuurtje, ons eigen
...we bijna niet meer weten hoe we kampvuur moeten
groepsblad. In Lopend Vuurtje staan verslagen van activitei- •
maken, jij nog wel?
ten, vooruitblikken op kampen, mededelingen van het bestuur
•
...we soms stiekem in onze scouting truien zitten?
en nog veel meer…
————————————————————————————
Het leuke is dat iedereen kan meeschrijven aan het Lopend
Blauwe Vogels Explorers worden verrast!
Vuurtje... Heb je een verslag van een opkomst, tekening of een
Voor onze Blauwe Vogels is het ook een lastige periode. Heel
spannende gebeurtenis op een kamp? Stuur het op naar
even konden we weer naar scouting na de
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl!
grote vakantie, maar helaas was het in okto————————————————————————————
ber alweer afgelopen.

Redactioneel

Agenda

Alle activiteiten zijn helaas wegens het coronavirus onder voor- Om elkaar niet te vergeten hebben onze lebehoud.
Kijk
voor
meer
informatie
op den met Halloween een ‘lichtje’ gekregen
met een lief kaartje erbij.
www.scoutingdrachten.nl/agenda of op de social media!
Op 5 december heeft de Sint hen een cadeautje gebracht, een mooi scouting T-shirt en ook
nog een chocolade letter. Wat een mooie
iScout 2021
verrassing, ze waren er erg blij mee. Als scou———————————————————————————— ting weer begint, trekken we allemaal het nieuwe shirt aan!
6 maart 2021

-

Baden Powell tocht

Coronanieuws

Voor de feestdagen
hebben we een kaart
gestuurd met natuurlijk
de allerbeste wensen
voor het nieuwe scoutingjaar 2021.

Dinsdag 2 februari heeft de overheid besloten de maatregelen een klein beetje te versoepelen. Voor Scouting betekent
dit dat wij toestemming hebben om weer opkomsten te organiseren. Een heel erg fijn bericht natuurlijk. Echter hebben we
met het Groepsbestuur moeten besluiten om niet mee te
gaan in het advies van Scouting Nederland en dus nog niet te
gaan starten met de opkomsten.
Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om de opkomsten wel door te kunnen laten gaan maar
zien hier op dit moment geen veilige mogelijkheid toe. Er is
nog heel erg veel onduidelijk over wat er wel of niet kan en
daar nemen we als bestuur geen risico in.
We hebben besloten dat de opkomsten tot in ieder geval de
volgende persconferentie niet doorgaan. Dit geeft tijd om aan
te kijken hoe de ontwikkelingen in Nederland gaan en hoe we
hier veilig opkomsten omheen kunnen bouwen. Aan de hand
van hoe het dan gaat bekijken we opnieuw of het mogelijk is
de opkomsten weer door te laten gaan.
————————————————————————————

Ook met Valentijnsdag staat de
Explorers
een
verassing
te
wachten…
————————————————————————————

Ons scoutingterrein is straks rookvrij!

Ook onze scoutinggroep vindt
het belangrijk dat kinderen opgroeien in een gezonde, rookvrije omgeving. Daarom hebben
wij met elkaar besloten dat het
Wist...je...dat…?
scoutingterrein rookvrij wordt.
•
...wij jullie allemaal missen?
Dit geldt niet alleen voor de lei•
...we niet kunnen wachten om weer gezellig met z'n
ding en andere vrijwilligers maar
allen opkomsten te kunnen draaien?
ook voor de ouders en eventuele bezoekers.
•
...we boordevol ideeën zitten met wat we allemaal kunnen doen zodra we elkaar weer kunnen zien?
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Op dit moment zijn we nog druk bezig met het inventariseren
van de enquête die gehouden is onder onze vrijwilligers over
Gezocht Jantje Beton coördinator
hoe we de afspraken zo duidelijk mogelijk kunnen maken. Zodra er weer fysieke opkomsten zijn zullen de afspraken ken- Zoals de meeste van jullie weten doen we met de groep elk
baar maken en nakomen.
jaar mee aan Jantje Beton collecte. Hiermee verdienen we
———————————————————————————— geld voor nieuwe spelmateriaal en steunen we een erg goed
Nieuwe plek voor de zeecontainer
doel. De afgelopen Jaren is Maaike hier coördinator van geZoals sommigen van jullie waarweest maar helaas is zij verhuist naar het midden van het land
schijnlijk al weten of hebben
en kan deze taak dus niet meer op zich nemen. De groep is
gezien is de zeecontainer verdan ook opzoek naar een nieuwe coördinator.
plaatst.
Deze taak kost je van dec t/m Maart een paar uurtjes per
Met
dank
aan verticaal
week. en rond de collecte week iets meer.
transport Schot en de kraanmachinist die geen uurloon rekenWat word er van jou verwacht?
de.
•
Contact hebben met Stichting Jantje Beton
Hij staat nu naast de loods. Dit
geeft weer ruimte op het terrein. Wat we in de loop der tijd
gaan (laten) uitvlakken zodat er
weer een egaal grasveld kan
komen. Ander bijkomend voordeel is dat hij weer makkelijker
opengaat. Het geheel weegt
ruim 6000 kilo.

•
Bestellen van het collecte materiaal
•
Leden informeren en indelen in verschillende wijken
•
Uitdelen en innemen van collecte bussen
•
Financiële afhandeling met Stichting Jantje Beton.
Vanuit de organisatie is er een fijn contact naar de groepen
toe je kan met je vragen snel terecht.

Zie jij deze functie wel zitten of wil je hier meer over weten
neem dan contact op met Maaike van der Woude
m.vanderwoude@scoutingdrachten.nl
Overigens is de zeecontainer nog steeds te koop, voor meer ————————————————————————————
informatie kunt u terecht bij stichting de Wâldswalkers.
Volgend Lopend Vuurtje
———————————————————————————— Voor het volgend Lopend Vuurtje zijn we opzoek naar kopij!

Het Hek

Heb jij een leuk verhaal, foto of heb je gewoon een algemeen
Het zou zo maar de titel kunnen zijn van een onheilspellende idee voor Lopend Vuurtje? Mail dan voor 1 juni naar lopendfilm. Echter is niets minder waar, het gaat over veiligheid voor vuurtje@scoutingdrachten.nl.
iedereen. Sinds een ruime maand staat er een toegangshek bij
de ingang van ons terrein.
Eigenaren van honden die dankbaar gebruik maken van ons
grasveld, troep die gemakshalve op ons terrein werden gedumpt en auto’s die op het terrein parkeren. Dit alles hopen
we met het hek te kunnen voorkomen. Fietsen mogen natuurlijk nog wel op het terrein staan.
Op deze manier geven we naar de buitenwacht aan ‘dit is ons
scoutingterrein’. Een prettige, schone en veilige omgeving om
onbezorgd het scoutingspel te kunnen spelen.

————————————————————————————

Jantje Beton
Heb jij in de maanden dec t/m maart een paar uurtjes over en
zou je graag iets willen betekenen voor de groep? Dan zijn we
opzoek naar jou!!
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Heb jij de nieuwe groepskleding al!?
Kijk snel op www.scoutingdrachten.nl/groepskleding. Klik op de link en log in met het wachtwoord WaldswalkersDrachten
(denk aan de hoofdletters!) en bestel! Houd er rekening mee dat zolang er geen opkomsten zijn de kleding niet wordt uitgedeeld.

Bestel ‘m snel!

Over Druk en Deco…
Druk en Deco is het bedrijf van Celia. Celia is de vrouw van Rutger (onze werfbaas) en zij heeft zich al meer dan eens ingezet
voor De Wâldswalkers. Kijk ook eens op de rest van haar website www.drukendeco.nl!
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