
Jaargang 25    kwartaal 3    juli 2019 

Redactioneel 
Waarom het lopend vuurtje? Een belangrijk middel om con-
tact te houden binnen onze groep is het Lopend Vuurtje, ons 
eigen groepsblad. In het Lopend Vuurtje staan verslagen van 
activiteiten, vooruitblikken op kampen, mededelingen van het 
bestuur en nog veel meer…  

Het mooie is dat iedereen kan meeschrijven aan het Lopend 
Vuurtje... Heb je een verslag van een opkomst, tekening of een 
spannende gebeurtenis op een kamp? Stuur het op naar    
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl! 
———————————————–———————————— 

Agenda 
13 juli t/m 17 juli   - Scouts & Explorers zomerkamp 
13 juli t/m 20 juli   - Zeeverkenners zomerkamp 
15 juli t/m 19 juli - Welpen zomerkamp 
 
5 augustus t/m 11 augustus  - Wilde Vaart zomerkamp 
 
18 oktober t/m 21 oktober - Groepsweekend 2019 (Alle spel-
takken) 
———————————————–———————————— 

De kampen komen er weer aan! 
Dus komt de vraag weer bij je naar boven: hoe kan ik de lei-
ding het beste pesten? Daarom hebben wij alvast voor je na-
gedacht en een lijstje met voorbeelden voor je gemaakt! 
 
1. Geef de leiding 's ochtends koffie.  
Waar maak je de leiding toch het meest boos mee? Met 
koffie! Leiding houdt niet van koffie, blegh, vies spul. Dus zet 's 
ochtends een grote pot koffie zodat je elke leiding minstens 
één bakje koffie kan geven!  
 
2. Luister naar ze.   
De leiding is gewend dat er nooit iemand naar ze luisteren dus 
zeggen ze maar wat. Dus wat als je opeens toch wel gaat luis-
teren? En dan ook nog eens doet wat ze zeggen! Nou dan 
weet je zeker dat ze niet meer weten wat ze met je aan moe-
ten. 

3. Geef ze eens wat te eten.  
Diëten voor het leven is het motto van 
de gemiddelde leiding. Zij houden 
niet van snoepjes, koekjes of patat-
jes. Nee, droge wortels en water, 

daar leven ze op! Dus biedt ze de 
hele dag door lekkere 

dingen aan!  

 
4. Uitslapen.  
De leiding wil graag elke dag om 6 uur stipt uit bed want an-
ders kunnen ze het programma niet uitvoeren wat ze hebben 
bedacht voor jullie. Uitslapen daar doen ze niet aan. Dus door 
tot minstens 11 uur in je slaapzak te blijven liggen en stil te 
zijn, nou daar heb je ze pas mee te pakken! 
———————————————–———————————— 

Uurtje over? Word vrijwilliger! 
Binnen de Wâldswalkers zijn we altijd opzoek naar extra han-
den om de activiteiten voor onze leden mogelijk te maken.  
Heb je een uurtje over en wil de dit op een goede en dankbare 
manier besteden? Kijk dan eens tussen deze lijst van verschil-
lende dingen waar wij goede hulp kunnen gebruiken. Je hoeft 
natuurlijk niet per se ouder of verzorger te zijn van een van 
onze leden. Iedereen is welkom! 
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Vacatures 
Wil je leiding worden bij de Wâldswalkers? Kijk dan of er iets 
voor je tussen staat of neem contact met ons op. Staat er niets 
tussen wat je leuk lijkt? Geen zorgen! Neem contact met ons 
op en we zoeken een goed plekje. 

———————————————————————————— 

De nieuwe site 
De nieuwe website is online! Heb je ‘m nog niet gezien? Kijk 
snel op www.scoutingdrachten.nl 

———————————————————————————— 

Even voorstellen… 
Het mediateam is sinds maart 2019 weer actief met onder 
andere het Lopend Vuurtje, de website en de facebook– en 
instagrampagina. Het mediateam bestaat op dit moment uit 
Reina, Tessa, Floris, Jasper, Sandra en vooral jij als lezer van dit 
blad.   
———————————————–———————————— 

Wist-je-dat... 
• je zelf wist-je-datjes kunt opsturen naar                      

lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl? 

• scouting De Wâldswalkers dit jaar 73 jaar bestaat? 
• we er op dit moment meer dan 40 vrijwilligers zijn bij 

de groep? 

• we een nieuwe  boot er bij hebben? 

• er nieuwe lampen hangen in de loods? 

• het lopend vuurtje voor het eerst sinds een hele lange 
tijd weer bestaat? 

• het lopend vuurtje het lopend vuurtje heet omdat het 
oude clubhuis is afgebrand? 

• De wilde vaart de leukste leiding heeft? 

• het mediateam de leukste commissie is van de groep? 

• een elektriciteitskabel doorknippen niet altijd een goed 
idee is? 

• een kikker op de vlaggenmast best veel pijn kan doen?  
• het super leuk is als iedereen dingen instuurt voor dit 

blad? 
• er een scoutingmuseum is geopend in Leeuwarden? 
———————————————————————————— 

Door de groepsvoorzitster 
Voor iedereen die mij nog niet 
kent: mijn naam is Jitske. Sinds 
2015 mag ik mezelf de groeps-
voorzitter van de Wâldswal-
kers noemen. Nou hoor ik je 
denken: voorzitter zijn, dat is 
toch vreselijk saai? Tja, bij ande-
re organisaties misschien wel, 
maar bij De Wâldswalkers niet. Want 
wat doe ik als voorzitter? Nou, van alles! Natuurlijk het voor-
zitten van vergaderingen, het voorbereiden van een meerja-
renplan en de groep representeren. Maar daarnaast ook aan-
wezig zijn bij het clubhuis tijdens opkomsten om zo zichtbaar 
en aanspreekbaar te zijn voor iedereen, samen met andere 
kaderleden problemen bij de groep oplossen, meedoen als lid 
van team thema aan het Groepsweekend, leiding en vrijwil-
ligers proberen te vinden, soms stukjes voor op Facebook 
schrijven, mee mogen denken over een nieuw clubhuis, een 
stukje schrijven voor het Lopend Vuurtje, kijken hoe mijn kind 

en alle andere kinderen van de opkomsten genieten, meehel-
pen met de organisatie van de Ouderdag, invallen als leiding 
tijdens een opkomst, vrijwilligers bedanken voor wat ze doen 
voor onze groep, koffie zetten voor iedereen, feestavonden 
organiseren en nog veel meer. Kort samengevat: alles behalve 
saai.  

Als ik me dan bedenk dat er een grote groep vrijwilligers actief 
is voor onze groep, die elke week weer de kinderen een plezie-
rige beleving van vrije tijd biedt waardoor we met zijn allen 
bijdragen aan de vorming van hun persoonlijkheid, ben ik 
trots. Trots op iedereen die een rol heeft binnen onze groep 
en trots dat ik de voorzitter mag zijn van zo’n fantastische club 
mensen! 
———————————————————————————— 

Het nieuwe logo! 
Het nieuwe logo is eindelijk klaar en zal in verschillende vor-
men en kleuren verschijnen! Je zag ‘m al op de eerste pagina 
in de linker bovenhoek. Kijk voor het hele logo op de website!  

———————————————————————————— 

Terugblikken op… EUSK! Door Maaike 

Hallo EUSK-gangers, 

Wat was de afgelopen editie van EUSK, 31 mei t/m 2 juni weer 
een feestje! Ook dit jaar weer was het schitterend weer het 
hele kamp. En tijdens dit mooie weer hebben jullie erg veel 
leuke dingen beleeft.  

Het thema was dit jaar superhelden en dat was goed te zien. 
De bevers renden over 
het veld met capes 
en maskers als 
echte super-
helden, ze 
werkte samen 
en versloegen 
zo de gemenerik 
Hobbe.  

De zeeverkenners en wil-
de vaart hebben hun eigen 
uitdagende programma, 
van een sluisjesroute 
(dagtocht) tot een zeil-
wedstrijd. Van een crazy 
88 tot een catamaran bou-
wen van 2 vletten. 

Ook de welpen hebben het 
druk gehad met superhel-
den zoeken en verslaan. Zo 

werd er een levend superhelden Stratego gespeeld en gingen 
ze op jacht in hun kano’s.  

Kortom: het was een geweldig kamp. Ik hoop ook dat jullie er 
volgend jaar allemaal weer bij zijn want 
dan wordt het zeker een groot feest,  
EUSK Waterkamp bestaat dan 
namelijk 20 jaar!!! 

Tot volgend jaar allemaal! 
Maaike van der Woude 
Kampleider EUSK Waterkamp 
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Terugblikken op…. PKD! Door de Explorers 

Dit jaar zijn de explorers en de scouts voor het eerst samen 
naar PKD gegaan. Eerst werd er slecht weer voor het kamp 
voorspeld, maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk 
bleef het goed weer en konden we helemaal van het kamp 
genieten. Het kamp begon met een gezamenlijke opening met 
alle andere scouts. Ook werd daar een thema moment gehou-
den waarbij er een heks ontsnapte uit haar gevangenis. Daar-
na zijn de scouts en explorers op het sub kamp terrein met de 
andere scouts kennismakingsspelletjes gaan doen, waarbij er 
werd touwgetrokken, kranten gemept en nog veel meer leuke 
activiteiten. s avonds zijn we lekker gaan barbecueën waarbij 
iedereen genoot van het eten. Ook kon er s avonds niet een 
kampvuur ontbreken. Hierbij hebben we met zijn alle lekker 
gezeten totdat het tijd werd om op bed te gaan.  

Die zondag stond er een daghike op het programma ook hier 
hebben we met zijn allen aan mee gedaan. Onderweg kwamen 
we verschillende posten tegen waar de leden opdrachten kre-
gen om uit te voeren. Ook zijn we onderweg lekker met zijn 
allen gaan picknicken en hebben we een ijsje gegeten. Die 
avond zijn we nog naar een tokkelbaan toe geweest waar de 
leden van af mochten gaan. Nadat 
we bij de tokkelbaan waren ge-
weest was er nog een 
kampvuur programma 
waar de leden aan 
mee hebben ge-
daan.  

De maandag was 
er ‘s ochtends nog 
een smokkelspel 
en konden de le-
den nog even naar 
de scout shop en 
een kampaandenken 
maken. Daarna werd 
het kamp afgesloten 
met een thema moment en 
was het kamp weer afgelopen.  

———————————————————————————— 

Even voorstellen… de Wilde Vaart leiding 

Voor iedereen die ons nog niet kent, wij zijn de wilde vaart 
leiding: Jasper en Tessa. Ook wel de leukste leiding genoemd. 
Onze kwaliteiten zijn koffie drinken, lief zijn en uitslapen. 

Wij begeleiden de speltak van de wilde vaart bij het bedenken 
van activiteiten zoals EUSK of zomerkamp maar ook in de win-
ter tijdens het onderhoud seizoen van de boten. Maar bovenal 
zijn wij de jury tijdens het jaarlijkse vreetfestijn genaamd: de 
frikandelleneetwedstrijd. Tot nu toe is deze wedstrijd voorna-
melijk nog maar gehouden voor de wilde vaart maar er zijn nu 
plannen om het groep breed of zelfs regionaal te gaan hou-
den. Afgelopen jaar is de wedstrijd gewonnen binnen de wilde 
vaart door Edo met 17 hele frikandellen. De bever– en scouts-
leiding genaamd Jorrit had er zelfs 19 op. Maar het record 
staat op 20 frikandellen! 

De gemiddelde opkomst van de wilde vaart begint met een 
bakje koffie, vervolgens een rondje zeilen en eindigt met een 
lekker warm ‘deltsje uit de frituur. 

Aanschaf nieuw materiaal 
De groep is altijd bezig met het 
uitbreiden en verbeteren van 
het huidige materiaal. Zo zijn 
er in de afgelopen weken 
een hele hoop spullen ver-
vangen die aan vervanging 
toe waren en aanvullingen 
gedaan waar aanvullingen 
nodig waren. Zo zijn wij 
onder andere de trotse 
nieuwe eigenaren van de 
1050; de nieuwe (oude) 
lelievlet van Scouting De 
Wâldswalkers Drachten. Daar-
naast zijn er nieuwe kano’s, een 
bijboot voor tijdens het kanova-
ren, twee nieuwe sahara’s 
(slaaptenten), en twee nieuwe partytenten.  
———————————————————————————— 

Even voorstellen… de NTC 

In de afgelopen 2 jaar zijn er naast de wekelijkse opkomst een 
zomeravondcursus zeilen van start is gegaan. Op deze avon-
den leiden we Zeeverkenners en Wilde Vaart leden op tot kiel-
boot I,II of III. 

Samen met 6 instructeurs vanuit de groep word dit 10 weken 
lang op een woensdag avond gerealiseerd. Dit team voldoet 
aan alle eisen welke de Stichting CWO stelt aan een oplei-
dingslocatie om cursisten op te leiden en examineren tot CWO 
Kb-III. 

Tijdens deze avonden word er gewerkt aan de praktijk van het 
zeilen zoals; Man over boord, Zeilstanden, Parcours varen en 
Veiligheid op het water. Maar ook de theorie komt gelijk aan 
bod, zodat deze gelijk in de praktijk kan worden uitgevoerd. 

Zodra een lid CWO kielboot III heeft behaald kan het veilig 
zelfstandig het water op. 

De leden van de NTC zijn Eric, Floris, David, Udo en Jelmer 

Wil je meer weten over de cursus CWO-III? Neem dan contact 
op via ntc@scoutingdrachten.nl  

———————————————————————————— 

Ook leuk om eens aan mee te doen... 
HIT — https://hit.scouting.nl/dwingeloo  
Noordelijke Hike Wedstrijden — https://www.nhw.nl/ 
Poolkamp — http://www.poolkamp.nl/ 

Dit zijn activiteiten door scouts van buiten de groep voor alle 
scouts in Nederland. Het is vooral heel veel plezier maken en 
tochten lopen door de natuur met z’n tweeën of met meer. 
Kijk voor meer informatie even op de websites! 

———————————————————————————— 

Volgend lopend vuurtje 
Het volgend lopend vuurtje verschijn na de zomerkampen aan 
het begin van het seizoen, in oktober.  

Lever je stukjes in vóór 10 september 2019 via de mail op   
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl of maak gebruik van het 
formulier op de website! 
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Kleur ‘m in en win jouw creatie in de volgen-

de uitgave van ‘t Lopend vuurtje! 
Stuur ‘m in naar lopendvuurtje@scoutindrachten.nl 
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