




 
Beste Leden en Ouders/Verzorgers, 
 
Terwijl het land bedekt is met een dikke laag sneeuw is het alweer tijd om te gaan 
schrijven voor de tweede digitale versie van het Lopend Vuurtje. Afgelopen maan-
den zijn weer voorbij gevlogen, vol met leuke opkomsten en activiteiten. Geweldig 

om te zien hoe iedereen, leiding en leden, zich weer volop hebben ingezet voor dit 
alles in deze drukke periode van het jaar.  Twee maanden zijn we verder en naast 
de gewone opkomsten hebben we Sinterklaas mogen rondrijden en ontvangen, 
hebben de Explorers een weekendkamp gehouden, zijn er toffe kerstopkomsten 
geweest en hebben we ook nog eens meer dan 5000 oliebollen verkocht! 
 

Daarnaast is half november de gloednieuwe website online gekomen. Hier is de 
digitale versie van het Lopend Vuurtje ook te downloaden. We hopen dat u deze 
site vaak bezoekt, het wordt  immers  de spreekbuis van de vereniging. Via Twitter, 
Hyves en RSS feeds zijn alle nieuwsitems te volgen, makkelijk om zo op de hoogte te 
blijven! In de agenda staan de opkomsten, activiteiten en kampem vermeld. We zijn 
enorm trots op de nieuwe site en bedanken de mensen die achter de schermen hier-

voor veel werk hebben verricht. 
 
Als u goed op de site heeft gekeken, heeft u gezien dat we onlangs de vacatures in 
het algemeen bestuur hebben weten te vullen. Simone Geerling heeft zich aange-
meld als groepsbegeleidster en Vera Barendregt gaat activiteiten en acties coördi-
neren. Succes met deze nieuwe functies! 

 
Komend jaar begint vorm te krijgen, de zomerkampen zijn gepland en de voorberei-
dingen hiervoor beginnen langzaam op gang te komen. Ook staan er weer volop 
activiteiten gepland naast de opkomsten.  Om het nieuwe jaar goed te beginnen 
organiseren we op 8 januari een nieuwjaarsreceptie, waarvoor u inmiddels een uit-
nodiging heeft ontvangen. We hopen u dan allen de hand te mogen schudden.  

Tevens besteden we dan aandacht aan het af-
scheid van Toon, na 15 jaar bij ons te hebben ge-
werkt gaat hij met pensioen. 
 
Ik wens u hierbij alle goeds voor 2011 en hopelijk 
tot 8 januari! 

 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
 

Joris Hendriksen 

 

 



Hallo ouders en bevers, 
 
Het is al even geleden dat ik mij op het troephuis heb laten zien,  en helaas zal dit 
nog even duren, maar Pompedomp neemt al mijn zaken als teamleidster heel goed 

waar en dit zal zij de komen maanden nog even voor mij gaan doen. 
 
Ook Lappezak was al steeds minder aanwezig en vanaf 1 januari zal zij helaas het 
beverteam gaan verlaten.  Ze heeft al heel wat jaartjes bij het beverteam meege-
draaid maar gaat nu haar tijd en energie aan haar studie wijden. We bedanken 
haar voor al haar inzet voor het beverteam en wensen haar veel succes met haar 

studie. 
 
Gelukkig hebben we inmiddels al versterking gekregen van Sterre die er vanwege 
haar werk ,  elke twee weken aanwezig is. 
 
Namens mezelf wens ik iedereen heel  veel goeds voor 2011. 

 

Hippe Springveer 

 



Januari  April 

1 Kjell Bloem 3 Martijn Janssen 

5 Wessel te Witt 11 Rens Heister 

6 Dylan van Dijk 12 Robin Sipkes 

16 Laura Keultjes 14 Cora Gerritsen 

22 Henk Meerdink 19 Ankeneel Breuning 

28 Sheila van der Ende-Kip 23 Kim van Kempen 

29 Gerbrand Brouwer 24 Michelle Buser 

30 Elise Lemm 23 Sam Maturbongs 

  27 Rogier Fransen 

Februari 27 Harry van Alst 

1 Jelle van Lierop 28 Yimin Vuijk 

8 Phia Kuster   

10 Malte Torma Mei 

13 Sander Simons 2 Luca Dorigo 

13 Jesse Pennekamp 13 Paul van den Berg 

14 Koen Wentholt 15 Leontien Kuster 

16 Jurjen Fransen 22 Silvan Bezmer 

17  Edwin Kuster 23 Dieuwertje Gerritsen 

17 Robin Peters 24 Berry Middelkoop 

18 Evy Pennekamp 26 Guido Hendriksen 

20 Titus Breuning   

21 Jeroen Marks Juni 

23 Jurrian Hendriks 2 Bart van de Laar 

28 Eilisha van Leeuwen 6 Marije Godschalk 

  18 Youri Lemm 

Maart 19 Max Roelofs 

2 Tom Arends 20 Max-Peter Breuning 

3 Auke Spijker 24 Marick Lamers 

6 Jitske Gerritsen 27 Teun Grob 

7 Coen Gerritsen 27 Wiebe Grob 

8 Dinja Bezemer 30 Kees Kohlmann 

18 Dennis Jansen   

24 Daan Spijker   

25 Puck Grob   

31 Esmee van Logtenstein   

    

    

    

    



 
De afgelopen paar maanden is er veel veranderd bij de Welpen. Ze hebben twee 
extra leiding erbij gekregen, namelijk Rik Hoppenreijs en Jeroen Marks. Rik zal het 
thema figuur Oe zijn en Jeroen zal zich voordoen als het thema figuur Bagheera.  
En Simone Geerling heeft het leiding team verlaten. Ze kon niet genoeg tijd meer 
maken voor de Welpen, dus heeft ze besloten te stoppen bij de Welpen. Ze zal zich 

nog wel inzetten als groepsbegeleider. 
 
Voor de rest zijn er heel veel nieuwe Welpen bijgekomen. We zitten op dit moment 
al op 32 Welpen! Achttien december zijn alle welpen en nieuwe leiding geïnstal-
leerd. Ook zijn er nieuwe nesten gemaakt zodat ze weer kunnen strijden voor Het 
Nest van Het Jaar. De nest hoofden van dit jaar zijn Itse Spijker, Floortje van Lierop, 

Dirk Keultjes, Jesse Pennekamp en Puck Grob. 
 
Met Kerst hebben we dit jaar een leuk spel gedaan in het centrum van Zevenaar. 
Het was de bedoeling dat de Welpen bij de dealer (Baloe) kaartjes gingen halen 
met aanwijzingen, dan op zoek gingen naar de zakjes verboden waar die verstopt 
lagen door het hele centrum. Maar ze moesten ook oppassen voor de politie agen-

ten die hun zakjes weer afhandig kwamen maken. Daarna hebben we een lekkere 
kop warme chocolademelk gedronken in het nieuwe huis van Akela. 
 
De volgende opkomst is de Boerenkoolmaaltijd, waarna er een gezellige Nieuw-
jaarsreceptie volgt. 
 

We hopen jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien met al jullie vingers en 
tenen eraan, en alvast fijne feestdagen. 
 

Bagheera 



 
We hebben het druk gehad dit na-

jaar. Veel nieuwe scouts. Een hele-
boel overgevlogen uit de welpen, 
maar een ook een heel stel nieuw in 
de Subanhara Liemersgroep. Zoals elk 
jaar geven we de nieuwelingen eerst 
een stoomcursus scout-zijn. Een 

beetje pionieren, een snufje vuur, een 
stukje tocht en een hapje eten koken. 
En dan op intro-kamp! En als ze het 
dan nog steeds leuk vinden worden 

ze 
geïnstalleerd. Vorig jaar hadden we een heel 

koud kamp in Elten, dit jaar was het heel nat. En 
toch weer heel gezellig. Joris had een prachtige 
fietstocht uitgezet. Toen iedereen er was werden 
gauw de tenten opgezet en  keukens gebouwd. 
Er werd lekker gekookt, met veel knoflook! ‟s 
Avonds met z‟n allen lekker droog onder de kap 

van de Grillplatz met vuur en weerwolven. 
We hebben allerlei gezellige opkomsten gedraaid. 
We hebben inderdaad een installatiemarathon 
gehouden. Elf nieuwe scouts hebben we geïnstal-
leerd. Verder zijn we begonnen de patrouillehok-
ken een opfris beurt te geven. Eerst flink uitmes-

ten en dan een fris kleurtje er tegenaan. Eén hok 
is wel erg fris geworden. Daar moeten we het nog 
maar eens over hebben met die vogels. Natuurlijk 
is de goed heiligman ook weer geweest. Iedereen 
is vreselijk verwend met mooie cadeau‟s en prach-
tige surprises.  Met ons allen hebben we de kou 

getrotseerd en zijn we de stad in gegaan 
om weer een heleboel oliebollen te verko-
pen. Toen liep het alweer tegen de kerst. 
Dan houden we traditioneel een avondop-
komst. De leiding had gekookt! Soep, ma-
caroni en ijs toe.  Daarna greppel-sneeuw-

ijs-tocht, gewonnen door de Haviken. Als 
laatste opwarmen bij het kampvuur. Nu 
zijn we weer helemaal klaar voor een 
nieuwjaar vol nieuwe spannende activitei-
ten. 
 



 
Op 1 september 1936 is Agnes Taekema op 16 jarige leeftijd lid geworden van de 
katholieke padvindsters. 
Haar leidster heette WELVO ( wees een licht voor ons). 

Zij was lid van het Margaretha Sinclair gilde te Amsterdam. Er bestond in die tijd 
geen katholieke padvindstersgroep. Zij moesten zich aansluiten bij de landelijke 
padvinderij maar mochten wel apart draaien. 
Er werd een ruimte gehuurd voor 1 avond in de week. 
De opkomst begon met het hijsen van de vlag en het zingen van het vlaggelied. 
 

Vlaggelied: 
Ik breng eerbiedelijk mijn hulde 
Aan u mijn fiere vlag 
Geen snode hand zal ik aan u dulden 
Geen vreemd gezag 
Mocht ik uw driekleur zien 

Aan het onbekende strand 
Dan voel ik in dit wuivend doek 
Een vriend uit ‟t vaderland 
Saluut mijn vlag, mijn vlag saluut. 
 
Tijdens de opkomsten werd veel gezongen en gemusiceerd. Agnes bespeelde de 

luit, banjo en gitaar. Ook werd er veel gevolksdanst. Iedere padvindster knoopte 
haar eigen fluitekoord.  
Midden in Amsterdam was er buiten geen plek om een houtvuur te maken. Men 
deed dit binnen met metablokjes. Steevast werd dan het kampvuurlied gezongen. 
Alle padvindsters strekten hun hand uit boven het kampvuur en zongen dan sa-
men. Hoe het lied precies ging weet Agnes niet meer, maar hier volgen wel enkele 

zinnen uit het lied: 
 
Is uw streven erop gericht 
Aan anderen te brengen dit licht 
Tegen leugen en onrecht 
Aanvaardt gij de strijd 

Om anderen te helpen 
Zijt gij steeds bereid 
 
Als het kampvuur doofde werd er ook een lied gezongen. Ook hiervan weet zij niet 
meer de hele tekst. 

 
Nu het kampvuur aan het kwijnen is 
De donkere nacht ons dekt 
En in de laaiende vlammengloed 



Uw beeltenis ons …………. 
Dan zingen wij met dankbare stem 

Tot u, o lieve Vrouw 
Bewaakt Gij in ons hart het vuur 
Der liefde en de trouw 
 
(met de Vrouw werd de heilige maagd Maria bedoeld.) 
 

De padvindsters mochten vroeger niet kantoneren (kamperen in tenten). Zij sliepen 
tijdens het kamp bij een boer op de deel. 
Het kamp was nooit erg ver weg, want de padvindsters gingen op de fiets. 
 
De groep was onderverdeeld in “rondes” Iedere ronde had een rondeleidster en een 
ass. rondeleidster. Een ronde bestond uit 8 personen. Het uniform bestond uit een 

kaki kleurige jurk, een fluitekoord en een grote hoed. 
 
Als een nieuwe leidster geïnstalleerd werd mochten de padvindsters voor de nieu-
we leidster een naam bedenken. De naam die Agnes kreeg toen ze leidster werd 
was ALVRO (altijd vrolijk) 
Andere namen waren: GUVO (geeft u voor ons), ALTOP (altijd opgeruimd), ESVOIM 

( een steun voor ons in moeilijkheden) 
 
Tijdens de oorlog verbood Hitler de padvinderij. Iedereen moest alles inleveren. Er 
waren geen opkomsten. Agnes heeft nooit iets ingeleverd. 
 
In 1942 is Agnes getrouwd met Frans, ook actief bij de padvinderij. Tijdens de oor-

log hebben zij op Texel (waar ze woonden) 3 mannen en drie vrouwen opgeleid tot 
leiding. Dit moest stiekem gebeuren. Na de oorlog kon er toen meteen een groep in 
Den Burg opgericht worden. Deze groep bestaat nog steeds. Toen de groep 50 jaar 
bestond is Agnes uitgenodigd om op Texel dit te komen vieren. Frans is alle jaren 
dat zij op Texel woonden oubaas geweest. 
 

Na de oorlog kwam ook het verzoek een Duitse jongeman de beginselen van de 
padvinderij bij te brengen. Günther Kürzhofer is in de zomer een aantal weken bij 
Frans en Agnes te gast geweest. Met Günther en zijn vrouw heeft zij nog steeds 
contact. 
 
Frans is in zijn jonge jaren met de stam naar Engeland geweest. Ze trokken per fiets 

door Engeland. Iedere avond werden zij door de burgemeester van het dorp waar 
zij kampeerden op het stadhuis ontvangen. Iedere dag stond er in de plaatselijke 
krant een stukje over de Hollandse stam. 
Agnes heeft hier nog een plakboek van. 
 
Toen de Jamboree in Vogelenzang was, mochten de meisjes niet deelnemen aan de 

Jamboree. Ze is er wel op bezoek geweest. Frans heeft de Jamboree wel meege-
maakt. Ook hiervan heeft zij nog materiaal. 



De welpen zongen vroeger dit lied: 
 

Een welp is een man die gehoorzamen kan 
Doe je dat niet, blijf dan maar weg 
Want een echte welp moet zijn 
Eerlijk, moedig, flink en rein. 
 
De Wet van de padvindsters: 

 
1 Een padvindster is eerlijk 
2 Een padvindster is trouw 
3 Een padvindster is hulpvaardig 
4 Een padvindster is vriendelijk voor iedereen en een zuster voor alle  
 padvindsters. 

5 Een padvindster is beleefd en voorkomend 
6 Een padvindster is goed voor planten en dieren 
7 Een padvindster weet te gehoorzamen 
8 Een padvindster draagt teleurstelling met opgewektheid 
9 Een padvindster is spaarzaam 
10 Een padvindster is rein in gedachte, woord en daad 

 
 
Natuurlijk kan Agnes nog veel meer vertellen over de padvinderij. Wellicht een vol-
gende keer. 
 
Wat haar erg veel plezier doet is dat haar schoonzoon en kleinkinderen  veel plezier 

aan scouting hebben beleefd en nog beleven bij de Subanhara Liemersgroep. 
 

  
 



 



 
De Explorers zijn dit najaar weer erg druk geweest! Een kleine samenvatting van 

onze activiteiten sinds het Introductiekamp (einde van het verhaal in het vorige 
Lopend Vuurtje). 
 
Jotihunt... 
 
Na het Introductiekamp stond de Jotihunt op het programma. De explorer– en ro-

verscoutactiviteit die door het Steunpunt Scouting Gelderland georganiseerd 
wordt, waar wij als Subanhara Liemersgroep in de beginjaren menig overwinning 
hebben geboekt. Jammergenoeg is de concurentie, veelal door enorme aantallen 
en minder door tactiek, te sterk geworden. Dit jaar gaan we er echter weer als van-
ouds vol tegen aan! 
 

Vanaf donderdagavond wordt er op het troephuis een homebase ingericht met in 
het scoutslokaal het zenuwcentrum (8 computers, 2 printers en 2 beamers), in het 
welpenlokaal het creatievecentrum (welke in de loop van het weekend zal verplaat-
sen richting grote zaal) en in de grote zaal de lounge/eetruimte.  
 
Als vrijdagavond (laat) alles is opgebouwd kunnen we naar bed, want de volgende 

morgen staat om kwart voor 8 de briefing op het programma. Het spel start uitein-
delijk om 9 uur, maar wij beginnen lekker op tijd zodat de hunters al met de auto in 
hun deelgebied kunnen zijn. 
 
Vanavond zaterdagmorgen kwart voor 8 tot zondagmiddag kwart voor 4 is het een 
grote aaneenschakeling van hunts, hints, opdrachten, foto‟s, blackjack, slaap, kof-

fie, gezelligheid, (een beetje) stress, lekker eten en de felbegeerde badge. Om kwart 
voor 4 nemen we afscheid op het troephuis, waarna een afvaardiging nog richting 
Velp vertrekt voor de prijsuitreiking.  
 
Ikzelf ben rond half 6 thuisgekomen, ben op de bank 
gaan zitten en werd uiteindelijk de volgende morgen 

wakker in bed (met al m‟n kleren nog aan?). Kortom, een 
ontzettend vermoeiend maar keigaaf weekend waarvoor 
ik iedereen die dit mede heeft mogelijkgemaakt, ook na-
mens de rest van de organisatie, ontzettend wil bedan-
ken!  
 

We zijn dit jaar uiteindelijk 4e geworden, wat gezien de 
grote van de groepen in de top 5 (de uiteindelijke num-
mer 1 reedt continu met 14 auto‟s rond, wij in de piek 
met 8) hartstikke netjes is! Wat mij betreft volgende keer 
weer, wellicht met een andere scoutinggroep samen om 
het geweld in de top wat tegengas te kunnen bieden! 



Na de jotihunt… 
 

Volgens „traditie‟ raken de Explorers na de Joti-
hunt tot aan het kerstkamp een beetje in een 
winterdip. Het weer wordt slecht, vanuit de 
regio en groep wat minder gezamenlijke activi-
teiten, tot een kleine kater van de 4e plek? 
 

Dit jaar viel dit echter reuze mee! Mede door-
dat er vrij snel na de jotihunt al plannen wer-
den gemaakt met Scouting Voorhout om een 
gezamenlijk kerstkamp te houden, het idee om 
een introducé mee te nemen op kerstkamp en de plannen om het hok van een nieu-
we lik verf te voorzien bleven de Explorers dit najaar verrassend actief! 

 
Kerstkamp 
 
Vrijdag 17 december was het dan zo ver. Om 18.00 verzameld op het troephuis met 
introducé stonden de Explorers klaar om Scouting Voorhout te ontvangen voor het 
gezamelijke kerstkamp, maar helaas… de sneeuw (en dus gladheid) gooiden roet in 

het eten. Scouting Voorhout belde af… 
 
Desondanks hebben de Explorers een erg geslaagd kerstkamp gehad. Vrijdagavond 
werd een lekker ontspannen film avond, terwijl er zaterdag, na het 12-gangen? Di-
ner in gala, een behoorlijk pittige geocache werd gelopen! 
 

Zondags is uiteindelijk iedereen, na een heerlijke brunch, weer veilig naar huis ge-
gaan, wat nog best een opgave was gezien de hoeveelheid sneeuw die er zaterdag-
nacht gevallen was! 
 
Nieuwe jaar 
 

Tot het zomerkamp zitten de Explorers uiteraard niet stil. Zoals gezegd zijn daar de 
garderobe diensten bij Paljas, het meelopen in de carnavalsoptocht, het ping-pong-
balletjes rapen bij het talfetennistoernooi voor mindervaliden in Duiven, het Sint-
Joriskamp, de HIT, de Explorerchallenge, het voorjaarskamp (met Scouting Voor-
hout?) en nog veeeel meer! 
 

We kunnen dus wel stellen dat we dit seizoen geen last hebben van een winterdip, 
maar na het drukke feestjaar van vorig seizoen lekker op vol vermogen blijven door-
stomen! 
 
Namens alle Explorers van RSA705, 
 

Tijmen kip 



   

 
 
 

   

Voorzitter Joris Hendriksen  

Secretaris   Tijmen Kip  

Penningmeester Fred v. Kempen  

Accommodatie Dennis Jansen  

Groepsbegeleider Edwin Kuster  

Groepsbegeleider Simone Geerling  

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vera Barendregt  

   

Meer informatie over verhuur vind je op de website. 

 

De Mini Scout Shop is geopend op zaterdag op afspraak via het contactformulier op 
de website. 

 

De opzegtermijn m.b.t. de contributiebetaling is per de eerste van elk nieuw kwartaal 
en dient SCHRIFTELIJK/per E-MAIL te gebeuren bij de secretaris.  

 

De contributie wordt zoveel mogelijk met automatische incasso geïnd op de eerste 
van het kwartaal. Hiervoor verleent men een incasso-opdracht aan de stichting. 
De rekening van de stichting is bij de RABObank nummer 12.44.17.078 t.n.v. Stich-
ting Subanhara Liemers. 

 

De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd  
te worden via email op lopendvuurtje@subanharaliemersgroep.nl of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor 15 juni 2011! 

Slenterweg 29 
6905 DP Zevenaar 

tel: 0316-527884 

www.subanharaliemersgroep.nl Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 

  



   

Caroline Heister    

Sheila van der Ende-Kip    
Peter Hülkenberg    

Titus Breuning    

Niek de Melker    
Marije Godschalk    

    

Erwin Grob    

Kees Kohlmann    

Leontien Kuster-Rutjes    

Robin Peters     

Zefanja Langeberg    

Niels Barten    

Jeroen Marks    

Rik Hoppenreijs    

    

Tommy Kuster     

Joris Hendriksen    

Bart van de Laar    

Remko Bezemer    

Daan Spijker    

Vera Barendregt    

    

Coen Gerritsen     

Tijmen Kip    



 
 
 
 
 
 
Jawel in dit Lopend Vuurtje een heuse Quizzzz! 
 
Beverleiding en Plusscout Peter Hülkenberg mag zich nog steeds de op één na snelste SMSer 
van Regio Klein Gelderland noemen na een 1 on 1 battle met een dame uit Arnhem tijdens het 
RegioStamWeekendKamp in 2002. 
Scouts gebruiken meer en meer de nieuwe media in hun scoutingspel, en terecht. Maar ken jij 
al de volgende emoticons? Dat zijn tekentjes die je 
gevoelens of uiterlijk vertellen. Of de kontikons dan? Die zeggen wat van 
jouw of andermans achterwerk. 
 
Dus komt er nu een quiz hierover, speciaal voor Scouts, Explorers, Stamleden en Bestuur! 
De opdracht is simpel: verbindt de juiste emoticons en kontikons met de 
juiste omschrijving door middel van een lijntje. Gebruik per lijntje een 
aparte kleur. Of knip en plak totdat alles juist staat, en dan printen! 
Over de Quiz of de uitslag ervan kan men niet in discussie gaan. 
 
Emoticon    Omschrijving 
:-))     Ik ben blij 
:-):-):-)     Ik ben boos 
:-(     Ik ben verbaasd 
:-((     Ik draag een zonnebril 
:-)     Ik draag een beugel 
:-O     Ik ben heel erg blij 
;-)     Ik ben heel erg boos 
8-)     Ik rook terwijl ik praat 
]:-)     Ik heb een koptelefoon op 
B:-)     Wij weten het samen wel 
|-(     Ik lig echt compleet in een deuk 
:-#     Ik ben brildragend 
:-{}     Ik draag mijn zonnebril op mijn (voor)hoofd 
:-Q     Ik heb lippenstift op 
[:-)     Ik ben mijn contactlenzen kwijt 
 
Konticon    Omschrijving 
(_!_)     Een schijtkont 
(__!__)     Een draaikont 
(!)     Een pechkont 
(_._)     Een bofkont 
(_o_)     Een platte kont 
(_O_)     Een smal kontje 
(_OO_)     Dikke kont 
(_13_)     Een kont die veel van de wereld heeft gezien 
(_&_)     Een kont die nog veel meer van de wereld heeft gezien 
(@)     Een gewone kont 
 
Print deze pagina uit je Lopend Vuurtje. Zet je naam en speltak erop en 
lever hem (via je leiding) binnen 1 maand na verschijning van dit Lopend 
Vuurtje bij stamadviseur Joram of bestuurslid Joram in. Wie weet win jij wel 
dat enorme pak overheerlijke Scoutingkoekennnn!!! 
 
Succes!  Stamadviseur en bestuurslid Joram 
(bron: scheurkalender Nederlands Taalgenootschap “10 februari 2004”) 


