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Jaargang 26    Kwartaal 3    september 2020 

Redactioneel 
Waarom Lopend Vuurtje? Een belangrijk middel om contact te 
houden binnen onze groep is het Lopend Vuurtje, ons eigen 
groepsblad. In Lopend Vuurtje staan verslagen van activitei-
ten, vooruitblikken op kampen, mededelingen van het bestuur 
en nog veel meer… Een extra lange editie! 

Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. Gelukkig   
mogen we inmiddels weer opkomsten houden en wat hebben 
we er, na zo’n lange tijd, weer ontzettend veel zin in! 

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 
Alle activiteiten zijn helaas wegens het coronavirus onder voor-
behoud. Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingdrachten.nl/agenda of op de social media! 

07 oktober 2020  - Schoonmaakavond 
 
03 november 2020  - Algemene ledenvergadering 
———————————————————————————— 

Wist...je...dat…? 
• …we een nieuwe voorzitter hebben? 

• …haar naam Nelleke is? 

• …zij al vanaf 1997 leiding is bij de Explorers 

• …zij er heel veel zin in heeft? 

• …de nieuwe truien nog steeds te bestellen zijn? 

• …dit kan via de website www.scoutingdrachten.nl/
groepskleding 

• …het wachtwoord WaldswalkersDrachten is? 

• …niet iedereen lekkere koffie kan zetten? 

• …terwijl we daar een geniaal systeem voor hebben? 

• …lekkere koffie altijd een beetje liefde heeft gehad? 
———————————————————————————— 

Een nieuwe voorzitter! 
Een tijdje geleden heeft onze         
voorzitter Jitske te kennen gegeven de 
voorzittershamer neer te willen      
leggen. Tijdens de Groepsraad van 24 
maart zou dat gebeuren. De     
Groepsraad ging niet door wegens de 
Coronacrisis, maar de hamer werd wel 
neergelegd. 

Een vereniging zonder voorzitter is verre van ideaal. Hoewel 
we ook binnen onze groep een aantal andere vacatures heb-
ben, zowel op het gebied van het bestuur als bij de leiding, 
heb ik mij beschikbaar gesteld als voorzitter. 

Velen zullen mij wel kennen, ik loop al een tijdje mee, maar wil 
mij toch even voorstellen.  

Ik ben Nelleke van Veen, getrouwd met Reind en wij wonen in 
Marum. Wij hebben 3 zoons en 2 schoondochters en 2 klein-
zoons. Al heel lang ben ik teamleider van de Blauwe Vogels 
Explorers (de groep met de oudste leden met een verstandelij-
ke beperking) Op vrijdagavond ben ik dan ook altijd met hen 
te vinden in ons clubhuis. Mijn hart ligt niet alleen bij scouting 
maar in het bijzonder bij scouting met deze groep mensen. 

In het verleden ben ik  jaren secretaris geweest van onze scou-
tinggroep. De afgelopen jaren heb ik de organisatie van de 
schoonmaak  voor mijn rekening genomen en nu heb ik ont-
zettend veel zin om het voorzitterschap op mij te nemen en 
mijn steentje bij te dragen aan een goed draaiende vereniging. 
Kinderen de mogelijkheid geven om het scoutingspel te spelen 
staat bij mij te allen tijde voorop!  
———————————————————————————— 

Scouting gesloten, vrijwilligers werkten door! 
We weten allemaal dat er in de afgelopen maanden geen op-
komsten zijn geweest. Waardoor is natuurlijk ook voor ieder-
een duidelijk, maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd 
in en om ons clubgebouw. 

Onze gebouwbeheerder 
Martin en onze materi-
aalbeheerder  Wibo, alle-
bei lid van de “VOC” (dit 
is een groep mensen die 
de onderhoudsklussen 
op zich nemen), hebben 
flink de handen uit de 
mouwen gestoken. Of 
eigenlijk zijn zij op dit moment nog steeds druk bezig met het 
maken van de kastenwand in het Welpenlokaal. Deze wordt zo 
gemaakt dat dit tenminste 2 extra kasten oplevert zodat alle 
speltakken hun spullen goed kunnen      
opbergen.  

Dat is niet het enige. De wc-deuren        had-
den ook een schilderbeurt nodig, er zaten 
wat gaten in, dan ga je plamuren en dan ….. 
moet je schilderen. Ze zijn nu   geheel in 
stijl, scoutingstijl, erg mooi geworden. 
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Als je dan toch aan het schilderen bent, dan blijkt de voordeur 
ook wel een likje verf te kunnen gebruiken. Die is nu mooi 
blauw. 

Kortom er wordt nogal wat werk verzet! Bedankt mannen! 

Ook is er in de afgelopen 
maanden een van de boten 
helemaal opnieuw in de verf 
gezet. De Wilde Vaart lei-
ding, Tessa en Jasper samen 
met Alex hebben dit geheel 
voor hun rekening geno-
men. Zij hebben in een aan-
tal dagen een prachtig resul-
taat weten neer te zetten. 
De boot, de 1050 zit strak in 

de verf. Nu alleen nog het water in en dan hopen dat de jeugd 
in augustus weer kan gaan zeilen.  

Super bedankt dat jullie dit hebben opgepakt!  

———————————————————————————— 

Zeep, modder en delicatessen  
Het seizoen is weer begonnen en 
elk jaar gaan er weer leden over-
vliegen omdat ze oud genoeg zijn 
voor de volgende speltak. Ook dit 
jaar hebben de oudste leden van 
hun speltak weer dit spannende 
avontuur beleefd… 

Zaterdag 29 augustus was het weer 
tijd voor het overvliegen. Elke spel-
tak heeft altijd zijn eigen manier 
om nieuwe leden te verwelkomen. 
Dit jaar hadden we onder andere 
een zeepbaan, een modderbaan, 
bijzondere “borrelhapjes”, en een brug. 

 Niet alle overvliegers zijn 
schoon gebleven, zoals te 
verwachten was met deze 
obstakels. Dit was natuurlijk 
heel spannend voor de leden 
die gingen overvliegen maar 
iedereen heeft het naar hun 
zin gehad. 

 
Wij wensen jullie veel plezier bij je nieuwe speltak! 
 

Groepsweekend afgelast 
Helaas hebben wij moeten besluiten om Groepsweekend 2020 
niet door te laten gaan. Zoals het er nu uit ziet zullen de regels 
omtrent het coronavirus nog van kracht zijn die kunnen wij 
met zo veel mensen tegelijkertijd niet naleven. We vinden het 
ontzettend jammer maar kijken ook al weer uit naar volgend 
jaar! 

Er wordt op dit moment nog gekeken naar een eventuele al-
ternatieve activiteit later in het seizoen, met de hele groep of 
per speltak. Sommige speltakken hebben zelfs al het een en 
ander in de planning staan. 

Wanneer er meer bekend is over een groepsactiviteit zullen 
jullie dat uiteraard horen! 
———————————————————————————— 

Beverleiding gezocht! 
We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste leiding die 
ons team bij Scouting wil komen versterken. Ben jij iemand 
die: 
 - Met plezier met jonge kinderen omgaat (5 t/m 7 jaar); 
 - Houdt van spellen spelen en bedenken; 
 - Avonturen wil beleven; 
 - Op zaterdag van 10:00 - 12:00 uur beschikbaar is? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

De Bevers doen allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten. 
Van hutten bouwen en broodjes bakken tot knutselen en don-
ker verstoppertje. Alles doen we met veel plezier.  

Lijkt het je leuk om leiding te geven aan een gezellige groep 
kinderen met een passie voor plezier? Of ken je iemand die 
dat zou willen? Stuur dan een bericht via Facebook of mail je 
gegevens naar bevers@scoutingdrachten.nl. Dan nemen we 
contact met je op. We horen graag van je!  

Kijk ook voor meer informatie op:               
https://www.scoutingdrachten.nl/info/speltakken/bevers/ 
———————————————————————————— 

Volgend Lopend Vuurtje 
Voor het volgend Lopend Vuurtje zijn we opzoek naar kopij! 
Heb jij een leuk verhaal, foto of heb je gewoon een algemeen 
idee voor Lopend Vuurtje? Mail dan voor 1 februari naar    
lopendvuurtje@scoutingdrachten.nl.  
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Nieuwe groepskleding! 
Vanaf heden hebben we nieuw ontworpen groepskleding! Voorlopig zijn er shirts, truien en vesten beschikbaar. Kijk 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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