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Personalia 
Leidinggevenden gaan en komen. Dit jaar 
mochten wij helaas afscheid nemen van Els 
(Zaterdag-Esta’s), Petra (Zeeverkenners), Chris 
(Zeeverkenners) en Wierd (Explorers). Els en 
Petra geven hun drukke studies nu voorrang. Els 
gaat studeert nu in Wageningen en Petra moet 
binnenkort co-schappen gaan lopen. Chris en 
Wierd werken inmiddels op zee en zullen het 
grootste deel van het jaar niet eens in Nederland 
zijn. Misschien gaan Michiel (Zaterdag-Esta’s), Jan 
Sietse (Vrijdag-Esta’s) en Daniëlle (Zaterdag-
Esta’s) de groep ook verlaten. Michiel gaat voor 
zijn stage ook naar zee en Jan Sietse en Daniëlle 
verhuizen in verband met hun (mogelijke) werk 
naar een ander deel van Nederland. 
 
Soms wil een leidinggevende wel eens bij een 
andere spaltak gaan kijken. Zo stapt Jacob 
(Bevers) over naar de Zeeverkenners waar hij 
Pascal vervangt die op zijn beurt overstapt naar de 
Wilde Vaart. 
 
Helemaal nieuw of bijna nieuw zijn Esther (Esta’s), 
Paul (Esta’s) en Seerd (Explorers). Anne, Mirjam 
en Kim helpen bij de Bevers en de Zaterdag-
Esta’s. 
 
Namens de Groep wil ik de vertrekkers bedanken 
voor hun grote inzet en hen succes wensen bij 
alles wat zij nu doen, de nieuwkomers wil ik graag 
veel plezier wensen bij hun (nieuwe) speltak. 
 
Aan het begin van het Scoutingseizoen hebben we 
met veel leidinggevenden, bestuursleden en VOC-
ers de vertrekkers en de nieuwkomers bij een 
barbecue in het zonnetje gezet. 
 
Thijs Wijngaarden 
Groepsbegeleider 

 
 
>>> Verderop in het Lopend Vuurtje staan nog 
wat stukjes over leiding... 

 G
Groepsweekend: Dader mysterieuze moord 
opgepakt 
Tijdens het Groepsweekend, een kamp waar alle 
leden/leiding/bestuursleden/VOC-ers bij elkaar 
komen tijdens het laatste weekend van de 
herfstvakantie, verstoorde een vreemde moord de 
feestvreugde van de Drachster scouts. Zij werden 
uiteraard door de inspecteurs De Cock en Prins 
bij het onderzoek naar de dader betrokken. Zij 
wezen vier mensen aan als verdachten. Na een 
aantal dagen goed speuren konden zij op zondag 
Herman als de echte dader aanwijzen. Hij was 
door Luigi opgehitst omdat die meende dat het 
slachtoffer, de diamantsmokkelaarsbendeleider 
Arie, de bendeleden niet genoeg zou laten delen 
in de buit. Gelukkig konden de Bevers, de Vrijdag-
Esta’s, de Zaterdag-Esta’s, de 
Scouts, de Zeeverkenners,  de 
Explorers en de leden van de Wilde 
Vaart ook nog gewoon van de 
bruisende stad Amsterdam genieten. 
Eind goed, al goed!! Waar zouden de 
mensen van ‘de Wâldswalkers’ 
volgend jaar naar toe gaan??? Eerst 
maar even nagenieten van het 
afgelopen Groepsweekend 2004…. 
 
Organisatie Groepsweekend 2004 
 
 
 

Leiding gevraagd:  
voor Esta's en Bevers 
Ben jij iemand die het leuk vindt om op een 
scoutingmanier bezig te zijn met kinderen? 
Denk je dat je iemand kent die dit ook leuk zal 
vinden? 
 
Bedenk je dan niet en laat je interesse weten 
aan de leidinggevenden of bel even met: 
Thijs Wijngaarden (0512) 539849.
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Vrijdag-Esta's & Scouts: Kerstfeest 
Weken voordat het kerst was, dacht de leiding dat 
er maar weer een kerstfeest gehouden moest 
worden. Maar moest het net zoals vorig jaar of 
toch anders? Er werd dus weer druk 
gebrainstormd. Er kwamen allemaal leuke plannen 
op tafel, er moet lekker eten zijn want dat hoort bij 
de kerst. Opeens werd er geschreeuwd: 'Laten we 
pannenkoeken maken en de leden er zelf lekker 
dingen op laten doen.' Zo gezegd, zo gedaan en 
toen werden de taken verdeeld. 
 
Op de grote dag kwam alle leiding wat eerder, een 
van de leiding had het lokaal leuk aangekleed, de 
ander inkopen gedaan en er was ijs gemaakt. En 
nu als een gek pannenkoeken maken, voordat de 
leden komen. Want wachten op je pannenkoek wil 
je natuurlijk niet. 
 
De laatste pannenkoek werd gebakken daar kwam 
de ook de laatste leden netjes in pak. Iedereen zag 
er keurig uit. Eerst even een verhaaltje, om de 
honger op te wekken en daarna eten! Na de eerste 
rijk gevulde pannenkoek, wilde iedereen er nog wel 
één. Toen die op was haakten er al een paar af, 
maar na ronde vier was iedereen voldaan. Eerst 
moest nog het toetje erin, dus even een spel om 
het eten te laten zakken en de leiding de kans te 
geven het toetje klaar te maken. Na het grote 
Scouting-ren-je-rot-spel, snel naar binnen om het 
toetje op te eten want het ijs begon al te smelten. 
Niet veel later kwamen de ouders en verzorgers de 
leden weer op halen en kon de leiding beginnen 
aan de grote afwas. 
 
Ik wil jullie namens de leiding van de Vrijdag-Esta's 
en Scouts nog een gelukkig nieuwjaar wensen. 
 
Rutger 
Leiding Scouts 
  
  

Zeeverkenners:  
Jacob stelt zich voor 
Ik ben Jacob Hamstra en ik ben net nieuwe leiding 
geworden bij de Zeeverkenners. Hiervoor heb ik 
bijna 2 jaar bij de Bevers gezeten. Dat vond ik heel 
leuk maar je wilt ook wel weer eens wat anders. 
Hedde was ook op dat moment alleen en kon wel 
wat hulp gebruiken.  
Ik ga mijn best doen en ik hoop dat de leden en 
ouders het ook leuk vinden. 
 
Jacob - Leiding Zeeverkenners 

 Z 
 Z
Zeeverkenners:  
Hedde stelt zich voor 
Hoi, ik ben Hedde de Boer en ik ben sinds kort 
leiding bij de Zeeverkenners. Hiervoor was ik 
leiding bij de Bevers, dit heb ik 3 jaar met heel erg 
veel plezier gedaan.   
 
Maar nu was het ook tijd voor verandering en bij 
de Zeeverkenners was leiding nodig. Als kind ben 
ik ook altijd lid geweest bij Scouting Drachten en 
ben dus zelf ook zeeverkenner geweest. Omdat ik 
hier altijd zoveel plezier en lol heb gehad, wil ik dit 
graag terug geven aan andere kinderen die nu lid 
zijn bij de Wâldswalkers.  
 
Naast scouting werk ik bij De Pleats. Dit is een 
zorgproject voor moeilijk inpasbare jongeren en 
verstandelijke gehandicapten. Ook ga ik één dag 
in de week naar school, hier volg ik de opleiding 
SPW woonbegeleiding.  Daarnaast ben ik 
fokkenist op het skûtsje de Friesland uit Warga. 
 
Hedde de Boer 
Leiding Zeeverkenners 

 

 
  

Oproep: Baden Powell-tocht 
Sinds een aantal jaren komen vele scouts uit 
Friesland bij elkaar om de stichter van Scouting te 
gedenken door al wandelend de natuur in te 
trekken. Dit jaar komen al die Friese scouts bij 
ons in Drachten op bezoek.  
 
Je zult begrijpen dat er nog al wat hulp nodig is bij 
het koffie-, thee-, snert- en chocolademelk-
schenken. Ook zijn er mensen nodig die de 
geldadministratie willen afhandelen en uiteraard 
laat een grote visite ook een grote troep achter 
dat weer opgeruimd moet worden. De 
leidinggevenden van onze groep moeten deze 
dag met hun leden meelopen en kunnen dan 
geen andere klussen op zicht nemen. 
 
De Baden Powell-tocht is dit jaar op zaterdag 19 
februari en we beginnen om 10.30 uur bij ons 
clubhuis. De afstand en eindtijd hangt af van de 
speltak. 
 
Wil je meehelpen mail dan naar 

info@scoutingdrachten.nl  
of bel:  
Tim Blok, tel. (0512) 520380  
Gerrit Vrijburg, tel. (0511) 463113 

mailto:info@scoutingdrachten.nl
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Organisatie Baden Powell-tocht 2005
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EXPLORERS IN 2005 
De Explorers zijn op dit moment druk bezig met 
botenonderhoud. Nadat ze deze zomer allemaal 
hun M.BE.L (dit is een aangepast MBL speciaal 
voor onze explorers) hebben gehaald, wilden ze 
graag meewerken om de boten te onderhouden. 
Nadat het geleerde nog eens herhaald werd, 
begonnen ze met schuren van de gieken, gaffels 
en riemen. Tijdens de tweede opkomst kregen ze 
nog aanwijzingen van onze werfbaas, Cor 
Oostwoud. We weten nu alles over schuurpapier, 
schuurlinnen, schuurklosjes enz.  
 
Natuurlijk beginnen we het nieuwe jaar op een 
feestelijke manier. “Wij hebben geskied en 
gelanglauft en komen voor onze après-ski bij het 
clubhuis aan”. Daar wacht ons een lekker drankje. 
Ook een hapje zal er na een dag frisse lucht best 
ingaan. En natuurlijk proosten we op het nieuwe 
jaar. 
 
Wat dat nieuwe jaar allemaal gaat brengen, weet 
je natuurlijk nooit, maar de explorers zelf hebben 
de leiding wat ideeën gegeven: fietsen, kanoën, 
speurtocht, pijl en boog schieten, EHBO, kompas, 
kampvuur en zwemmen. Maar in de eerste plaats 
willen ze graag op kamp! 
We gaan dit jaar weer naar het Pinksterkamp in 
Dwingeloo en op zomerkamp naar Ruurlo. Ook 
gaan we een weekend kamperen in Tijnje, waar 
waarschijnlijk survival een grote rol zal spelen. 
Daarentegen willen de explorers ook best wel eens 
een film zien, over cowboys, James Bond of de 
Police Academy. 
 
Wij hebben voorlopig genoeg ideeën zoals u ziet, 
we maken er  vast weer een mooi programma van 
en in een volgend Lopend Vuurtje kunt u een 
verslagje verwachten van onze belevenissen. 
 
Wij wensen iedereen een fantastisch, maar vooral 
een gezond nieuw (scouting) jaar toe! 
 
Ademar, Sandra, Seerd en Nelleke 
Leiding Explorers 

 

Oproep: acties 
Voor het groot onderhoud is extra geld nodig en 
dat willen wij als groep zien binnen 
te halen door in de zomer of herfst van dit jaar de 
altijd succesvolle worstenactie 
weer in het leven te roepen. 
 
Wie zou Christa Blok willen helpen met het 
organiseren van deze actie? Reacties aan 
Christa Blok, tel. (0512) 520380 
 
Groepsbestuur &  Stichtingsbestuur 

 

Mededeling:  
doneren materiaal 
De groep is in het verleden nog wel eens verrast 
met grote of stapels spullen in het 
clubhuis of op het terrein. De brengers van deze 
spullen (koelkasten, bankstellen, 
brandhout, coniferen, wasdrogers) hadden 
waarschijnlijk al het goede in de zin maar 
het is gebleken dat deze spullen soms in de weg 
kunnen staan en dat de groep dan 
moet zorgen voor de afvoer ervan. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij jullie 
altijd onze gebouwenbeheerder 
Paul Mulder eerst te benaderen. Paul Mulder is 
bereikbaar op tel. (0512) 520271 of 
gebouwenbeheer@scoutingdrachten. 
 
Groepsbestuur & Stichtingsbestuur 

   


