
Zomer! 
 
Nieuws uit Hotsietonia! 
 
Welpen-Wist-Je-Datjes! 
 
Bijna op zomerkamp! 
 
En nog veel meer!!! 
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De Ooyse Dag 2011 
 
Op zondag 2 oktober wordt voor de derde maal wederom de Ooyse dag georgani-
seerd voor de inwoners van Ooy en andere belangstellenden. 
Een organisatiecommissie van tien personen is inmiddels druk doende om het nodi-
ge werk te verrichten voor deze Ooyse dag. 
 
Dit jaar wordt er begonnen met een fietspuzzeltocht  langs diverse locaties waar de 
Ooyse verenigingen zijn gehuisvest of waar andere activiteiten plaatsvinden bin-
nen de grenzen van Ooy. Vanaf 10.30 u. kan er gestart worden vanaf het schutter-
gebouw van E.M.M. Hier worden de fietsroutes uitgereikt en men kan zich opgeven 
in groepen vanaf twee personen tot maximaal 10 personen. Zo kan men diverse 
verenigingsgebouwen bezichtigen en zich verdiepen in de activiteiten van betref-
fende vereniging. 
 
Ook kan men een bezoek  brengen bij o.a.  de imkervereniging, de visvereniging en 
de sterrenwacht. Bij elke vereniging wordt gevraagd een opdracht of een vraag 
betreffende deze vereniging in te vullen voor de fietspuzzeltocht. Hiermee zijn prij-
zen te winnen. Ook voor de jeugd zullen er diverse vermakelijkheden aanwezig zijn 
waaronder een springkussen. 
 
Om 14.30  u. wordt iedereen terug verwacht in het schuttersgebouw van E.M.M. 
Hier kan men de formulieren inleveren van de puzzeltocht. 
 
Om 15.30 u zal er een Wie kent Ooy Quiz  worden gehouden. Hiervoor kunnen zich 
twee vertegenwoordigers van elke vereniging, straten, buurten of andere groepe-
ringen uit Ooy zich opgeven. De vragen zullen allemaal betrekking hebben op Ooy-
se zaken, gebeurtenissen of  het Ooyse landschap. Ook hier zijn prachtige prijzen 
mee te winnen voor uw eigen vereniging of buurt. 
 
Opgave voor deze Ooyse quiz kan bij de volgende personen: 
Conny Gesthuizen    Conny.dick.gesthuizen@hetnet.nl 
Jan Berendsen                 jan.berendsen@zonnet.nl 
Joop Bolder                       j.bolder9@chello.nl 
Henk Staring                     henkstaring@hetnet.nl 
 
Aan het einde van de dat ± 17.50 u. zal de prijsuitreiking plaatsvinden waarna we 
hopelijk weer kunnen terug kijken op een geslaagde Ooyse dag. 
 
Gezien de belangstelling en de successen van de voorgaande edities van deze Ooy-
se dag belooft het weer een spektakel te worden waar iedereen  met genoegen bij 
aanwezig wil zijn. 
 
Dus  2 oktober hou deze datum vrij en wees erbij. 
 



Zomer!  
 
Beste Leden en Ouders / Verzorgers,  
 
Met het verschijnen van dit Lopend Vuurtje is er al weer een halfjaar verstreken 
sinds de laatste editie van ons clubblad. Mede door het aanhoudende mooie, haast 
zomerse, weer lijkt dit al zo lang geleden.  
 
Om inspiratie op te doen werp ik een blik op de tweets die de afgelopen maanden 
middels onze website zijn verspreid. Het doet me beseffen dat we een geslaagde 
drukke periode achter de rug hebben. Het aantal activiteiten naast de normale op-
komsten is hoog, daarnaast zijn alle leidingteams inmiddels druk bezig met het tref-
fen van voorbereidingen voor de komende zomerkampen. Ook achter de schermen 
wordt veel ondernomen. Zo zijn we onder andere bezig met het maken van een 
nieuw contributieplan en is ons gebouw goedgekeurd door de brandweer. Ook op 
de veranderingen binnen Scouting Nederland wat betreft de nieuwe spelvisie en de 
nieuwe manier van trainen van leiding zullen we als groep op moeten anticiperen. 
U leest het, er is nog genoeg te doen!  
 
Binnenkort gaan de Bevers op kamp, zullen we een week later het seizoen afsluiten 
met een BBQ voor de jeugdleden en weer een week later zullen de zomerkampen 
voor Welpen, Scouts en Explorers van start gaan. Tot slot gaan de Roverscouts aan-
sluitend nog een week op kamp. Bij deze wens ik alle leidingteams veel succes met 
de voorbereidingen voor het zomerkamp en wens ik iedereen die op kamp gaat een 
plezierige week toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joris Hendriksen 
 
 



Vanuit het Hotsietonia dorp, 
 
Het scoutingjaar is al weer bijna ten einde, 
alleen nog ons zomerkamp en de bbq en 
dan gaan we er allemaal een paar weekjes 
tussen uit om lekker vakantie te vieren. 
 
Voor de bevers en leiding is het een druk, 
maar gezellig jaar geweest. 
Er zijn vele leuke opkomsten geweest met 
spelletje, knutselen, speurtochten etc. 
Maar ook opkomsten waarbij  de bevers 
vriendjes en vriendinnetjes mee mochten 
nemen. 
 
Tijdens de scouting experience in maart 
was er een speurtocht door het centrum 
van Zevenaar en mochten de bevers bij 
Pompedomp hun gezichtjes laten schmin-
ken. 
 
Een paar weken later zijn we met de hele 
groep naar Groenlo geweest, al waar we 
samen met onze superhelden Hermelien, 
Mario en Super Boer, Joris hebben gehol-
pen de draak weer te verslaan. Na een middag speuren door Groenlo, een fantas-
tisch disco feest, en nog een spannend verhaal van Joram, zijn we zeer moe in slaap 
gevallen. 
Zondagochtend werden we al vroeg gewekt door onze buren, de Welpen. Maar na 
een lekker ontbijtbuffet waren we dit al snel vergeten. En was er een groot geza-
menlijk spel waarbij je via opdrachten, plaatjes (punten) kon verdienen.  Aan het 
eind van de middag werd het programma afgesloten met het spelletje buskruit. 
 
En zaterdag 18 juni, waren we allemaal te gast bij scouting groep de Geuzen uit 
Arnhem voor de jaarlijkse bever doe dag. Professor Plof was weg en moest weer 
teruggevonden worden. In het thema van ons nieuwe spel, waren er allemaal spel-
letjes bedacht die de professor weer terug moest brengen. Na een flinke, en vooral 
ook natte speurtocht door het bos, vonden we de professor in het bos en hij was 
heel blij dat we hem weer gevonden hadden, want ook hij was nat en koud gewor-
den. 
 
In het afgelopen jaar hebben we in december afscheid genomen van Lappezak, 
want zij was heel druk met haar studie. En nu aan het eind van dit scouting jaar 
gaat Vlerk ook bij ons weg, want hij gaat naar de scouts toe, maar gelukkig zien we 
hem nog regelmatig op het troephuis rondlopen. 



 
Na de zomer op 27 augustus vliegen Max en Mirthe over naar de Welpen. En na-
tuurlijk wensen wij hun veel plezier bij de welpen. 
 
In augustus komt Rozemarijn weer terug bij het  beverteam. 
 
Wij, van het beverteam,  wensen iedereen een heel gezellig kamp en een mooie 
zomervakantie toe. 
 
Groetjes, 
Het beverteam 
 
 



Nog even en dan is het al weer zomerkamp! Het afgelopen half jaar hebben de Wel-
pen weer prachtige opkomsten beleefd op de zaterdagmiddag! In plaats van een 
leuk verslag van alles, een wist-je-dat rijtje van de belevenissen van de afgelopen 
periode! 
 

Wist je dat… 
 

 de Welpen zijn wezen schaatsen in het Triavium in Nijmegen? 

 de Welpen een compleet museum hebben leeggeroofd tijdens een spannende 
opkomst én dat sommige Welpen zelfs door een rechter gestraft zijn voor hun 
misdaden? 

 de Welpen én alle ouders een fantastische Welpen Ouder Kamp (WOK) hebben 
gehad? 

 er tijdens dit kamp een hele groep Vikingen bij het Troephuis hebben aange-
meerd én van alle ouders en Welpen stoere Vikingen hebben gemaakt? 

 alle Bevers, Welpen, Scouts en Explorers op 2 april het hele centrum van Zeve-
naar op de kop hebben gezet met allemaal leuke spellen én dat er zelfs een heus 
scouting-buiten-casino was? 

 bijna alle Welpen mee waren op het Sint Joris Kamp in Groenlo? 

 de Welpen in Groenlo in een gigantische kerktoren zijn geklommen van wel 60 
meter hoog? 

 de Welpen als geen ander buskruit in het bos kunnen spelen én dat de leiding 
zelfs zo enthousiast meedoet dat er mobiele telefoons zoekraken? 

 de Welpen een enorme vracht loten hebben verkocht? 

 de Welpen tegenwoordig alles van EHBO weten? 

 alle Welpen hebben laten zien dat ze échte bouwvakkers zijn door te timmeren, 
te zagen, naar vrouwen of mannen te fluiten, ranja uit een koelbox hebben ge-
dronken én tal van andere échte bouwvakkersspelletjes hebben gedaan? 

 de Welpen samen met de Scouts heerlijk hebben gezwommen in de Nevelhorst? 

 in totaal 26 Welpen meegaan op zomerkamp in Malden! 

 er wel 7 Welpen overvliegen naar de Scouts én dat er 2 Bevers overvliegen naar 
de Welpen? 
 

 
 



Sinds de verhalen in het vorige Lopend Vuur-
tje is er al weer een half Scoutingjaar voorbij. 
Wat gaat de tijd snel als de zaterdagse op-
komsten leuk, gezellig en afwisselend zijn! 
Dat de programma’s gewaardeerd worden, 
blijkt uit de reacties en het feit dat we een 
grote groep actieve scouts binnen de vereni-
ging hebben. Nu we weer aan het einde van 
het seizoen zitten, kunnen we bijna aan het 
zomerkamp beginnen. Lekker een week lang 
afgesloten van de ‘normale’ wereld. Geen 
hyves, emails of sms-jes, geen dingen die de 
rest van het jaar moeten (maar wel andere dingen!), nee …. rust, ultieme ontspan-
ning! Met een beetje bagage en je fiets ergens afgezet worden op zaterdagochtend. 
Dan een stukje relaxed fietsen om op het vakantiepark aan te komen. Stoelen, ten-
ten, kookgelegenheid, terrasverwarmers …. alles wat nodig is om een ontspannen 
weekje te kunnen hebben staat klaar. De tijd wordt vervolgens besteed aan zitten, 
hangen, lounchen, verzin-het-maar. En dat allemaal volledig ondergedompeld in 
een sfeer van gezelligheid en samenwerking. 
 
Nou, misschien gaat het een beetje anders. Hoewel de leiding vrijwel alles goed 
heeft voorbereid, zou het best een beetje anders kunnen uitpakken dan hierboven 
beschreven. Ook al loopt het anders, net als de voorgaande jaren wordt het waar-
schijnlijk weer een geweldig kamp. 
 
Als het kamp achter de rug is, kunnen de scouts en de scoutsleiding terugkijken op 
een mooi Scoutingjaar. Er is in het afgelopen half jaar hard en regelmatig aan basis-
technieken gewerkt zoals navigeren, koken, vuur maken en veilig houthakken. Dat 
was leerzaam en bijna altijd gezellig. Zelfs ranzige keukenkisten schoonmaken vin-
den de scouts leuk om te doen. Uit ervaring weten we dat dit binnen 20 à 30 minu-
ten gefixt kan zijn. Maar als de scouts er anderhalf uur over doen, zich niet laten 
opjutten en de sfeer super blijft, dan heeft de leiding weer wat geleerd: dit moeten 
we komend jaar vaker doen! 



Alles ist wie immer… Nur Schlimmer?! 
 
U zult wel denken; wat is hier nou weer aan de 
hand? Wel, dat zal ik U vertellen. Een verslag 
van het afgelopen half jaar over de Explorers 
van RSA705! 
 
“Alles ist wie immer… Nur Schlimmer!” is het 
thema van het zomerkamp van 2011 en vat het 
afgelopen seizoen eigenlijk perfect samen! In 
het vorige verslag hebben we het gehad over 
het introductiekamp, de jotihunt, het kerst-
kamp en natuurlijk de opkomsten. Afgelopen 
half jaar waren daar onder andere: 
 

 De boerenkoolmaaltijd 

 De nieuwjaarsreceptie 

 De Garderobe bij Paljas 

 De Scouting Xperience 

 Het Sint-Joriskamp 

 De HIT (voor sommigen) 

 De Nationale Scoutingloterij 

 Voorbereidingen voor het zomerkamp 

 Super gezellige, actieve EN minder-
actieve opkomsten 

 De afsluitende groeps-BBQ 
Explorers tijdens het Sint-Joriskamp 

 
Wat is hier anders aan? Dit is toch “standaard” voor de 2e helft van een Scoutingsei-
zoen? Inderdaad, op de nieuwe activiteit bij Paljas na. 2011 had echter iets speci-
aals. Alle activiteiten liepen lekker, de aanwezigheid was (op een enkele keer na) 
goed en de dingen die voorbereid moesten worden werden dat ook! Het thema van 
ons zomerkamp moet dus vooral niet te letterlijk genomen worden. Slecht is in dit 
geval goed, fout is beter! 
 
9 Juli vertrekken de Explorers richting Duitsland voor hun zomerkamp. Na het zo-
merkamp gaan we afscheid nemen van Eilisha, die over zal vliegen, lopen we de 
airborne, gaan we op introductiekamp, doen we mee met de jotihunt,etc. etc.  
 
Alles ist wie immer… en soms is dat best fijn! 
 
Namens alle Explorers van RSA705, 
 
Tijmen Kip 



Juni Augustus 
2 Bart van de Laar 1 Simon Arends 
6 Marije Godschalk 2 Fred van Kempen 
18 Youri Lemm 2 Luuk van Logtenstein 
19 Max Roelofs 4 Lars Kummeling 
20 Max-Peter Breuning 5 Remko Bezemer 
24 Marick Lamers 7 Zefanja Langeberg 
27 Teun Grob 10 Joram van Kempen 
27 Wiebe Grob 10 Jimmy Wijnbergen 
30 Kees Kohlmann 13 Jade Beijer 
 15 Jeroen Hoedemaker 
Juli 16 Sjoerd Keultjes 
2 Simone Geerling 30 Florian van Drunen 
3 Auke Spijker 30 Mirthe Beijer 
5 Kelly Weenink 31 Tommy Kuster 
19 Sam van der Meer 31 Floortje van Lierop 
27 Mats Wiggers   
29 Meike van Alst 
31 Renée de Groot 5 Peter Hülkenberg 
  9 Kim Alberts 
  14 Joris Hendriksen 
  15 Lex Reusink 
  16 Isabel Wels 
  24 
  24 Mika Bongers 
  26 Fanny van Drunen 
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

September 

Vera Barendregt 
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SCOUTING SUBANHARA-LIEMERSGROEP ZEVENAAR 
   

 
 
 

   

BESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Fred v. Kempen  
Accommodatie Dennis Jansen  
Groepsbegeleider Edwin Kuster  
Groepsbegeleider Vacature - 

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vera Barendregt  
   

SUBCOMMISSIE VERHUUR 
Meer informatie over verhuur vind je op de website.  

 

MINI SCOUT SHOP 
De Mini Scout Shop is regelmatig geopend op zaterdag.  

 

OPZEGGING 
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.  
 

CONTRIBUTIE 
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. 
 

INLEVEREN KOPIJ 
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 13  augustus 2011! 



BEVERLEIDING    

Caroline Heister    
Sheila van der Ende-Kip    
Peter Hülkenberg    
Titus Breuning    

Niek de Melker    
Marije Godschalk    
    

WELPENLEIDING 
Erwin Grob    
Kees Kohlmann    
Leontien Kuster-Rutjes    
Robin Peters     
Zefanja Langeberg    
Niels Barten    
Jeroen Marks    

Rik Hoppenreijs    
    

SCOUTSLEIDING  
Tommy Kuster     
Joris Hendriksen    

Bart van de Laar    
Remko Bezemer    
Daan Spijker    
Vera Barendregt    

    

EXPLORERBEGELEIDING 
Coen Gerritsen     
Tijmen Kip    



 

 
Groepsbegeleider 
 
Voor onze Subanhara Scouting groep zijn we op zoek naar een iemand die samen 
met ondergetekende de functie van groepsbegeleider wil vervullen. 
 
De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van een scoutinggroep. Zoals 
het woord het al omschrijft wordt de groep door de groepsbegeleider begeleid. 
De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met 
probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders. De groepsbegeleider coacht 
de begeleiding bij het ontwikkelen van het programma en bewaakt van een af-
standje de afspraken en de samenwerking van het team. De groepsbegeleider sti-
muleert de (bege)leiding om zichzelf te ontwikkelen en de persoonlijke vaardighe-
den te ontplooien. 
 
De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep. dat kan zijn omdat ouders 
iets niet goed vinden lopen. Geïnteresseerden meer van een groep willen weten. De 
groepsbegeleider probeert een overview te houden wat er in de groep gebeurd. 
Probeert de groep te sturen naar aanleiding van het interne beleid van een scou-
tinggroep. 
 
Binnen Scouting Nederland zijn er verschillende cursussen mogelijk om de eigen 
vaardigheden van de groepsbegeleider te ontwikkelen en zo op verantwoorde wij-
ze de begeleiders te ondersteunen. 
 
Om deze functie goed te kunnen vervullen is het van belang dat je regelmatig aan-
wezig bent op het tijdstip van de opkomsten. 
 
Ervaring met Scouting is een pre. 
 

Met vriendelijke scouting groet, 
 
Edwin Kuster 
 


