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Redactioneel
Vakantiegevoel

Heerlijk is dat, geen drukte, geen verplichtingen, maar
daarna heb je toch wel zin in Scouting. Dat hadden veel
mensen deze zomer. Gelukkig is er nu een oplossing,
toch het vakantiegevoel, maar toch ook Scouting. In ons
resort op Urabu gaan we voor het ultieme
vakantiegevoel, maar toch bezig zijn met Scouting. 

Verder wil ik de Wilde Vaart nog bedanken voor het
meehelpen met het Lopend Vuurtje. Misschien iets voor
een vervolg?

In dit Lopend Vuurtje dus genoeg over vakantie.

De Redactie

Volgende Lopend Vuurtje
Het volgende Lopend Vuurtje zal nog steeds in zomerse
sferen zijn als er mooie vakantieverhalen over Urabu in
komen. Jullie vakantieverhalen en andere stukjes zijn dus
weer van harte welkom.

Stuur het in voor 15 november 2003, dan is het nog op
tijd voor het volgende nummer. 

Stuur je stukjes naar info@scoutingdrachten.nl
of op diskette of papier bij een van de redactieleden.

Agenda
Bijzondere gebeurtenissen bij Scouting:

· 4 oktober
DWEK-spel
Bijeenkomst van Esta's (DWEK) uit Fryslân

· 17, 18, 19 oktober
Groepsweekend
Kamp met alle speltakken in en rond het
clubhuis, ons resort op het eiland Urabu

Groepsweekend
We gaan naar Urabu!
Elk jaar in het 2e weekend van de
Herftvakantie is het Groepsweekend, dit
kamp dat altijd in en om het clubhuis is, is bedoeld om
gezellig met de hele groep bij elkaar te komen.
Natuurlijk gebeurt dit wel vaker, maar nooit een heel
weekend, ook de ouders kunnen dan eens zien hoe een
kamp eruit ziet.

Dit jaar geen asociale families of reizen in de tijd, maar
wel een reis naar een ver oord, namelijk Urabu. Urabu
is een (nog) onbekend Nederlands Antil. Een eiland met
de mooiste stranden, een grote jungle, een vulkaan en
veel meer... Vrijdag-avond 17 oktober  kunnen de leden
van de Zaterdag-Esta's, Zeeverkenners, Wilde Vaart,
Loodschen, Vrijdag-Esta's, Scouts en Explorers zich
melden bij het clubhuis, om te vliegen naar Urabu
Airport (URA) vanaf ons eigen Drachten Airport
(QYC). De Bevers pakken de vlucht op zaterdag-
ochtend. 

Tijdens het verblijf op het eiland verblijven we op een
luxeus resort, van waaruit er diverse excursies en
uitstapjes zullen worden ondernomen.

Door de bijzondere ligging van Urabu heerst er in
Urabu het zogenaamde Neder-Tropisch klimaat. Dit
klimaat kenmerkt zich door de snelle wisselende weers-
omstandigheden, het ene moment tropisch warm en het
andere moment buien. De inwoners van het eiland
houden hier rekening mee door zich op een speciale
manier te kleden. Ze dragen bv. strooien hoeden tegen
de zon, een zonnebril voor de ogen, en een fleurig shirt
om de roodkop-papagaaien af te leiden, ook zijn rafa-
rokjes onder de vrouwen zeer populair, maar naast die
kleren hebben ze vaak ook een paar
laarzen, een warme trui en een lange
broek. De uitdaging is dus om goed
gekleed te zijn, maar er zo zomers
mogelijk uit te zien.
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Groepsweekend
We gaan naar Urabu!   (vervolg)
Door dit klimaat is de Nederlandse invloed op dit eiland
ook anders geweest dan op de andere Antillen,
criminaliteit heeft zich nauwelijks ontwikkeld en de
keuken is, om het zacht te formuleren, vreemd. Maar dat
maakt deze reis ook iets om niet te vergeten. We
verwachten dus een aangenaam verblijf op dit prachtige
eiland.

Op zondag is de afsluitende Carbische Markt, het
jaarlijks hoogtepunt op Urabu, waarbij het vliegtuig om
13.00 uur met ouders aankomt en het feest mee gaan
vieren. Hierbij zijn vele dingen van
het eiland te zien en mee te
beleven. 

Om 14.00 uur  is ook het
Overvliegen, waarbij leden  die te
oud zijn hun moed moeten
bewijzen om over te kunnen
vliegen naar de volgende speltak.
Elk jaar een spektakel, maar dit
jaar in Urabuaanse stijl, namelijk
het estafette-idee. 

Maar goed, je wilt nu meer weten,
hou dus je brievenbus in de gaten
voor de tickets en verzamel vast je
Urabuaanse kleding.

De Groepsweekendorganisatie

Verslag; Zomerkamp Scouts
Ik vond ons kamp vet gaaf! Jammer genoeg hebben we
wel regen gehad. We zouden nog zwemmen, maar ik ben
niet  in  de sloot  geweest.  Het  kampvuur  vond ik  echt
geweldig. We zijn ook op excursie naar de grasdrogerij
geweest. Alleen lastig dat ik last van hooikoortshad. De
laatste nacht heeft de leiding ons in de maling genomen.
Mooie smoes hadden ze toen. Bij Willeke moesten we bij
de dropping iets heel vies eten. Ik vond het best wel eng!
Ik pak Willeke, Rutger en Rindert wel eens terug, dan
neem ik jullie in de maling! 
Ook hebben we een kikker in de pan gehad  bah!

De mazzel en groetjes van 
Grietje
Lid Scouts

Verslag: 
Zomerkamp Zeeverkenners
Dag één was al een goed begin, door de nacht door te
brengen op het clubhuis en zo de volgende ochtend op
tijd te kunnen vertrekken. Zo gezegd, zo gedaan. De
volgende dag dus om 7 uur op staan en ontbijten en
daarna de boten in pakken en gaan! Na een minuut of
twee werd al geconstateerd door de leiding dat zeilen
niet ging lukken door gebrek aan wind, dus alles in een
sleep gelegd en zo door geknalt naar Terherne. Bij het
eiland aangekomen bleken de daar aanwezigen het
gezelschap in eerste instantie niet echt te waarderen,
maar bij nader inzien waren we toch wel een
voorbeeldige groep en wouden ze zelfs de boten
verleggen zodat ze dichter bij elkaar kwamen en de
vletten en Peije bij de tenten. Jacob mee voor assistentie
en later op de avond kwam ook Ben de gelederen
versteken. Alle twee nog hartelijk dank voor jullie hulp.

Dag twee: Deze dag is doorgebracht met een stuk
zeilen en daarna nog een heerlijk waterspektakel. Ook
werd Peije even voorzien van een goeie schrobbeurt. 

Na nog een paar nachten bij Terherne te hebben
gestaan en o.a. de Duco (die in de buurt zaten) te
hebben bezocht en een nachtzeiltocht kwam daar toch
nog bezoek voor de teerpoten van de zeeverkenners, dit
maal Wouter en Renate. Zij mochten zich melden om
door Neptunes welkom te worden geheten in het rijk
van de waterspeltak, dit alles gepaard met de daarbij
horende rituelen. Na verloop van tijd was het dan toch
tijd om de spullen te pakken en op woensdag richting
de volgende stop te gaan, dit was Langweer. Het zeilen
er naar toe was perfect, doordat alles bijna bezeild was
en we dus goed door konden knallen. In Langweer
konden we na enig geregel de plaatselijke discotheek in
met de zeeverkenners, die het wel naar hun zin hadden
daar, zo goed dat ze na lang aandringen nog een uur
langer gebleven zijn (dank je wel leiding). Er waren ook
mensen die het zeer naar hun zin hadden en dit deelden
met de andere bezoekers o.a. door licht erotisch te
dansen en er ook nog eens een zoen op na te houden.

Donderdagochtend hebben we lekker uitgeslapen en
hebben we ons zelf maar eens van verse broodjes
voorzien die we bij de bakker hadden besteld. Deze dag
zijn we nog even wezen zeilen en hebben we wegkomen
van lage wal geoefend, sommige iets vaker dan andere,
maar de oefening was geslaagd. Deze avond was het
ook tijd voor een ouderavond. Deze werd ook druk
bezocht en zelfs voor de koffie hadden de ouders
gezorgd. Namens de leiding, nog bedankt hiervoor, het
was heerlijk. 
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Verslag:  Zomerkamp
Zeeverkenners   (vervolg)
Na deze avond, werd het op vrijdag toch echt tijd om
maar weer eens naar huis toe te gaan, onderweg nog een
stop in Grou voor het nodige eten en drinken en dan de
zeilen omhoog om richting Oudega te gaan. Daar
aangekomen heeft de helft in een vlet geslapen en de
andere helft in een tent. In de vlet onstonden nog wel
relaties en deze hebben het sowieso volgehouden tot
zaterdag middag, daarna heb ik de betrokkenen nog niet
gesproken. 

De zaterdag waren we mooi op tijd in drachten
aangekomen en zodoende genoeg tijd overgehouden om
alles schoon/droog en netjes op te ruimen.

Dit was voor mij het laatste kamp (en opkomst) bij de
Zeeverkenners. Hiervoor heb ik als dank van de
zeeverkenners een das gekregen met daarop een woord
van dank, jullie ook bedankt hier voor en ik had het voor
het kamp steeds maar over mijn strakke speedo, nou deze
heb ik ook gekregen tezamen met een baby speedo.
Ik zal deze zeker nog een laten zien, maar helaas was het
weer tijdens het
kamp te slecht en ik wou mijn gezondheid niet riskeren.
Goed, dat waren de cadeaus, nogmaals dank daarvoor. Ik
zal niet meer wekelijks actief zijn bij de zeeverkenners,
wel zal ik mij nog voor scouting blijven inzetten, dan wel
op een ander vlak en uiteraard zal ik beschikbaar blijven
om tijdens de kampen van de zeeverkenners te helpen.

Seerd Tuinstra

Verslag:
Zomerkamp Vrijdag-Esta's
Aan het eind van de zomervakantie was het eindelijk
zover, de Vrijdag-Esta's gingen op zomerkamp. Het
zomerkamp was in Beetsterzwaag, dus eerst moest er
gefietst worden, helemaal vanaf ons eigen clubhuis.

Verslag: Zomerkamp 
vrijdag-esta's   vervolg
Het kamp ging over de Politie, dus er waren heel veel
Politie-ballonen, er werden Politie-paspoorten gemaakt
en allemaal dingen gedaan die ze bij de Politie moeten
leren. Uiteraard waren de Vrijdag-Esta's het beste in
het speurwerk, ook nog in het donker op zondag-nacht,
helaas voor hen kwamen ze Rutger nog tegen in het bos
met een levenslijn in zo'n donker stukje bos dat een
blinddoek niet meer nodig was.

De volgende ochtend vroeg ging iedereen op de fiets
naar Drachten, waar een bezoek gebracht werd aan het
politiebureau, waar we een uitgebreide rondleiding
kregen.

's Middags bleek dat de mascotte gestolen was, rond
het clubhuis waren de nodige sporen te vinden.
Uiteraard konden de nieuwe opgedane
speurvaardigheden direct ingezet worden om dit
mysterie op te lossen. Zo werden er vingerafdrukken
gezocht, voetafdrukken geanalyseerd, stukken kleding
aan bosjes gevolgd en nog veel meer. 's Avonds moest
er uiteraard ontspannen worden met een kampvuur en
brood.

Dinsdag werd een kaart met locaties gevonden, op elke
locatie lag een aanwijzing naar een plek in de buurt,
waar elke keer Petra bleek te zitten! Zij hielp met het
oplossen van puzzels die aanwijzingen gaven. Helaas
was daarna de tijd van het kamp alweer op, grote
verdachte was toch wel Rutger, maar het kon ook Otte-
Jacques zijn of wie weet???

Vrijdag-Esta's

Verslag:
Zomerkamp zaterdag-esta's
Als eerste wil ik me even voorstellen. Ik ben Danielle
en ik ben sinds een tijdje een nieuwe Zaterdag-Esta-
leiding. Ik kom uit de buurt van Breda en heb daar ook
bij Scouting gezeten. Dat was wel een landgroep, maar
dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Nadat ik bij de
Wâldswalkers als leiding was “aangenomen” kwam er
al vrij snel het NPK. Ik wist niet zo goed wat te
verwachten, maar ondanks het drukke programma en
de erg drukke kinderen, was dit kamp toch redelijk
geslaagd. Drie weken later stond voor ons alweer het
zomerkamp gepland! Dat was toch wel even 3 weken
zwoegen om een programma enzo in elkaar te draaien. 
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Verslag: Zomerkamp 
zaterdag-esta's   vervolg
Dit jaar ging het zomerkamp van de Esta’s naar
Beetsterzwaag. Als thema hadden we Feestdagen. Elke
dag hadden we een andere feestdag van het jaar gepland.
Op zondag is alle leiding al op de fiets naar
Beetsterzwaag gegaan. Ook hadden we een aantal ouders
geregeld die wat aanhangers wilden brengen, zodat we de
tenten alvast op konden zetten en het terrein konden
aankleden voor het eerste feest: Carnaval!
Maandagochtend zijn wij in onze carnavals-outfits op
onze versierde fietsen naar Drachten gegaan om de
kinderen op te halen. Eenmaal bij het clubhuis in
Beetsterzwaag aangekomen hebben we eerst natuurlijk
het kamp geopend, de tenten ingedeeld en de bedden
opgemaakt. Daarna zijn we begonnen aan de speurtocht.
Tijdens de speurtocht werd er versiering gevonden voor
het geslaagde Carnavalsfeest van de avond. De meiden
hebben voor iedereen wafeltjes gebakken! Dat ging er
echt wel in hoor!  ’s Avonds kwam Udo nog om samen
met Michiel, in de stromende regen een echte kabelbaan
te maken. 

Toen we de volgende ochtend wakker werden, was het
terrein ineens groen met geel en een hele hoop eieren! Het
was Pasen! Eerst nog wat ochtendgymnastiek met de
paashaas op de vogeltjesdans en daarna hadden we een
speurtocht naar de speeltuin. Toen we net in de speeltuin
waren brak de eerste regenbui los (helaas was dit niet de
laatste) en zijn we gauw terug gegaan naar het clubhuis.
Ondertussen hebben Michiel en Sandra een geweldige
opstap gepionierd om bij de kabelbaan te komen, zodat
we ’s middags nog wel even met onze eigen kabelbaan
konden spelen. Ria en Adrie (de kookmoeders van het
estakamp…luxe he?!) hadden een erg lekker dinertje
bereid: chocoladefondue!!! Lekker he? Snoepen als
avondeten?

De volgende ochtend was het spookachtig leeg op het
terrein.Dit kwam doordat het erg slecht weer was en we
hadden besloten om het clubhuis maar om te toveren in
een echt Halloweenhol!

Helaas heeft het bijna heel de dag geregend en heeft het
hele programma zich binnen af moeten spelen. We
gingen deze dag zelf snoep maken: popcorn, pindarotsjes
op een koekje en koekjes versieren……we konden ons
dus weer helemaal te pletter eten aan de lekkere dingen!
Voor het avondeten moest elk groepje zelf zijn
boodschappen doen. Groente, knakworstjes, brood en
zelfs echte toetjes! Dit eten moest natuurlijk ook zelf
klaargemaakt worden op het kampvuur, maar je raad het
vast al: het regende! We hebben dus maar een luifeltje
van zeil gemaakt aan de keukentent en daaronder wat
vuurtonnen gezet. 

Al met al was dit toch wel een succes. ’s Avonds was
het toch wel spannend, want er waren ineens drie
mensen op visite. Zou het vanavond kampdoop zijn?
Vroegen velen zich af. Natuurlijk werd dit door de
leiding ontkend, maar dit was een stiekem leugentje!
Udo, Otte-Jaques en Anneke hadden de kampdoop
voorbereid. Om 2 uur mochten alle kinderen weer uit
bed, want we werden opgehaald door een mysterieuze
fee! Ze nam ons zonder zaklampen mee het donkere bos
in! Daar waren Bloemetje en Beertje (ze zagen er niet
zo lief uit als dat ze heten hoor!) de diamanten van de
koning kwijtgeraakt en de koning was nu erg boos. Wij
werden gevraagd of we wilden helpen met zoeken, maar
toen we 20 van de 30 diamanten hadden gevonden,
gaven die 2 engerds ons de schuld! We moesten
allemaal apart gaan zitten in dat enge, donkere bos en
een voor een werden we meegevoerd voor ondervraging
door de koning! Toen we iedereen weer bij elkaar
hadden, bleken Bloemetje en Beertje niet zo lief te zijn
geweest! De kinderen met een grote mond waren
allemaal erg nat en vies toen we ze weer terugvonden! 
De koning had gelukkig al zijn diamanten terug en we
mochten weer terug naar onze bedjes. We hebben we
eerst even alle vieze kinderen gewassen, dus was het 5
uur voor we weer op bed lagen!

De volgende ochtend hebben we dus lekker uitgeslapen!
En toen we naar buiten keken, leek het wel alsof het
had gesneeuwd! Het was Kerstmis. We hebben dus met
zijn allen het koude buffet voor het diner klaargemaakt
en we hebben kerst-lampionnetjes gemaakt, omdat het
nog steeds regende. Na het eten was het gelukkig droog
en konden we in het bos het vuurwerksmokkelspel
doen. Een vuurwerksmokkelspel, omdat het
oudjaarsavond was. Toen we weer terugkwamen,
hebben we nog even bij het kampvuur gezeten en om 12
uur was er een knallend nieuwjaar met echt vuurwerk
en oliebollen!!
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Verslag: Zomerkamp 
zaterdag-esta's   vervolg
Omdat het de laatste nacht was, hebben bijna alle
kinderen de hele nacht gekletst. Toen we wakker werden,
was heel het terrein oranje. Vandaag was het
Koninginnedag! Maar eerst om even wakker te worden
nog een kerstfilmpje van de vorige dag gezien. Daarna
hebben we nog een spel over het koningshuis gespeeld,
poffertjes gegeten en hebben we onze fiets allemaal
versierd. Tijdens het fietsversieren kwamen de eerste
ouders alweer binnendruppelen voor de traditionele
afsluitings BBQ. Maar eerst moesten we nog even het
kamp sluiten natuurlijk. Helaas was het een beetje een
treurige sluiting, want we moesten afscheid nemen van
maar liefst drie mensen! Ylona stopt als Esta-leiding en
Ilse en Mathijn van Dijk gaan verhuizen naar
Leeuwarden. Voor alle drie hadden we een verassinkje,
Ylona een vriendenboekje waar alle kinderen instaan die
mee waren op kamp, voor Ilse en Mathijn hadden we een
leuke foto in een lijst met onze namen er natuurlijk op,
zodat ze ons niet vergeten! 
Na de sluiting hebben we nog gezellig gebbqd en zijn alle
kinderen weer lekker moe naar huis gegaan. Wij hebben
de boel nog opgeruimd en om half 11 zaten wij ook moe,
maar voldaan op de fiets naar huis.

Bij deze wil ik namens alle Esta-leiding en alle Esta's de
kookmoeders bedanken voor alle goede zorgen en het
lekkere eten. En ook nog alle ouders die hebben gereden
met aanhangers en de ouders die hebben geholpen met
het afbreken van de tenten! 
BEDANKT! 

Wees maar blij dat alle feestdagen niet echt in 1 week
vallen, want we waren na dit kamp allemaal van binnen
aan elkaar geplakt van het snoepen!

Danielle Kruyswijk
Leiding Zaterdag-Esta's

Verslag: Scout-In
De Scout-In is een kamp voor leiding en ander kader uit
heel Nederland, het is om te ontspannen, maar nog
belangrijker, om inspiratie en ideeën op te doen voor het
nieuwe seizoen.

Wij als leiding van de Vrijdag-Takken waren gevraagd
door Scouting Nederland om een kraampje te verzorgen
over onze aangepaste activiteiten en hoe die te gebruiken
waren in een gewone groep voor kinderen met een
achterstand. Daarnaast waren we medewerkers van
Voeding en verzorgden daar het eten van de andere
medewerkers.

Het medewerkers-naambandje bood grote voordelen, zo
konden we dichterbij parkeren en hoefden we geen
kilometers te lopen met onze bagage en werd ons eten
klaargemaakt.

Zaterdag-overdag en zondag-middag hebben we ideeën
opgedaan voor het nieuwe seizoen en op de avond was
het tijd het nodige feest met toneel en veel muziek.

Zondag-ochtend verzorgen we vanaf half zeven het
ontbijt van de medewerkers onder leiding van de Fries
Broer. 's Middags hebben we nog een staartje van de
workshops meegemaakt die in het teken van Natuur
stonden. Zondagmiddag was er een sluiting met cabaret
in Scouting-thema van Volle Venten uit Twente. 

Na dit weekend reden we huiswaarts met de auto van
Christa en genoten op het clubhuis nog van een
maaltijd.

Maaike, Jan Sietse, Rindert, Rutger, Willeke
Leiding Vrijdag-Esta's en Scouts

Waterscouts ontmoeten 
elkaar op internet!
Www.waterscouting.com
Deze site is een initiatief van een aantal waterscouts,
die elkaar kennen van het NaWaKa. Al voor NaWaKa
waren de eerste  plannen opgevat  voor  een site  voor
waterscouts,  waar  scouts  ook  contact  met  elkaar
zouden hebben via een forum. Die site is inmiddels af:
www.waterscouting.com.  De  site  bestaat  uit  een
forum,  waar  leden met elkaar  kunnen communiceren
over  alle  zaken  die  met  (water)scouting  te  maken
hebben, maar ook over algemene zaken, evenementen,
zaken uit het nieuws, school, werk. Naast het forum is
er  een hele informatieve website over  alles  wat  met
waterscouting te maken heeft. Er is onder andere een
vlettenparade waar  je  kunt  kijken hoe de lelievletten
van  andere  groepen  eruit  zien.  Er  is  een  lijst  met
wachtschepen, waar naast een foto van het wachtschip
ook de gegevens van het schip aan zijn toegevoegd. Er
is  nog veel  meer:  zeilnummers,  geschiedenis van  de
lelievlet, links… te veel om op te noemen.

Reden genoeg dus om een keer een kijkje
te komen nemen op: www.waterscouting.com

Team www.waterscouting.com

Deze site is geen onderdeel of activiteit van Scouting
Drachten. Scouting Drachten is derhalve ook niet
verantwoordelijk voor de inhoud van waterscouting.com
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