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OPZEGGING LIDMAATSCHAP* 
 
De opzegtermijn m.b.t. de contributiebetaling is per de eerste van elk nieuw kwar-
taal en dient SCHRIFTELIJK/per E-MAIL te gebeuren bij de secretaris. 
 
secretariaat@subanharaliemersgroep  
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Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 
 
 
* Deze toevoeging in ‘t Lopend Vuurtje is conform de nieuwe wetgeving inzake de noodzake-
lijke informatie met betrekking tot het opzeggen van een lidmaatschap, 



Beste Leden en Ouders / Verzorgers, 

Allereerst wil ik u vanaf deze plek, mede namens alle leiding- en bestuursle-

den, alle geluk en gezondheid wensen voor het jaar 2012! Ik ben ervan 

overtuigd dat ook 2012 een mooi scoutingjaar zal gaan worden. 

Het laatste kwartaal van 2011 was een drukke periode. Met name de laat-

ste maand van het jaar staat bol van activiteiten voor iedereen. Het is ook 

de maand waarin er veel bijzondere activiteiten binnen onze groep op de 

agenda staan. Zo kwam Sinterklaas op bezoek en is het jaar goed afgeloten 

met bijzondere kerstopkomsten. Ook hebben we in de tussentijd nog even 

een flink aantal oliebollen weten te verkopen. Januari is daarentegen een 

betrekkelijk rustige maand. Des te mooier om te zien dat alle leiding en be-

stuur juist in deze periode doorgaan met de voorbereidingen voor de vele 

groeps- en speltakactiviteiten die eraan komen. 

Naast de komende kampen, activiteiten en reguliere opkomsten wordt er 

ook druk gewerkt aan veel zaken achter de schermen. Zo zijn we binnen de 

groep bezig met een commissie van praktijkbegeleiders die nieuwe leiding 

zal begeleiden en opleiden. Ook zullen er komend jaar een aantal zaken 

veranderen wat betreft de spelvisie binnen de verschillende speltakken. Dit 

heeft vervolgens weer betrekking op de activiteiten binnen speltakken en 

bijvoorbeeld de insignes die behaald kunnen worden. Het zijn belangrijke 

zaken die vanuit Scouting Nederland door worden gevoerd binnen de 

groepen in het land en veel voorbereiding vergen. 

Ik hoop dat dit Lopend Vuurtje u een goed 

beeld geeft van de activiteiten in de afgelo-

pen periode. Ondertussen gaan we verder 

en hebben we tegen de zomer ongetwijfeld 

meer dan genoeg inspiratie opgedaan voor 

een nieuwe editie!  

Veel leesplezier. 

Met vriendelijke scoutinggroet,  

Joris Hendriksen 



Hallo bevers en ouders, 

Het eerste deel van ons scouting sei-

zoen zit er al weer op en we willen 

graag even terugblikken. 

Na het overvliegen van Max en Mirt-

he, zijn er toch nog een paar stoere 

bevers geweest die met de Airborne-

mars hebben meegelopen. Alhoewel 

het voor één bevertje achteraf toch 

wel héél ver bleek te zijn. 

We hebben daarna allemaal gezellige opkomsten gehad. Zo hebben we 

samen met de explorers in een bloempot appeltaart gebakken, en op een 

kletsnatte zaterdagmiddag een speurtocht en spellenparcours in het 

Gimbornpark en zelfs een pappa  of mamma  mocht komen kijken wat wij 

elke zaterdag middag allemaal doen. En wel 7 bevers werden er die mid-

dag geïnstalleerd. 

Ook zijn er prachtige stokpaarden geknutseld, een echt rugby spel ge-

speeld, waarin duidelijk te zien was waar de bevers hun fanatisme vandaan 

hadden. En naar een echt Amerikaans diner nog even genieten van een 

kampvuurtje en toen was het alweer tijd om moe naar huis te gaan. 

Toen Sinterklaas in het land was, 

hebben we de kelders in Arnhem 

bezocht en de kinderen hebben veel 

gezien en geleerd hoe Sint en Pieten 

leven. En natuurlijk kwam Sinter-

klaas ons ook nog verblijden met 

een bezoek en heeft iedereen een 

mooi vergrootglas gekregen. 

En met een heel gezellig kerstbuffet, 

waarbij iedereen allemaal lekkere 

hapjes had meegenomen, hebben we ons scoutingjaar 2011 afgesloten. 



Inmiddels zijn we alweer een paar weken 

in 2012 onderweg, en we zijn nu druk be-

zig om volgens de nieuwe scoutingvisie 

onze opkomsten in thema te doen. Wan-

neer een bever een opkomst in een be-

paald thema heeft bijgewoond verdient 

hij/zij een kraal aan een veter en wanneer 

een bever 4 kralen van 1 kleur heeft ge-

kregen, krijgt de bever een mooie badge 

die op de mouw van de blouse gemaakt mag worden. 

En we zijn nu al bezig met de komende weekend kampen. De eerste heb-

ben we al eind februari, net de carnaval Dan in april, met de hele groep op 

St. Joriskamp en in juni nog ons zomerkamp.  Maar tegen die tijd hebben 

we weer een lopend vuurtje houden we jullie dan weer op de hoogte. 

Namens het beverteam, 

Rozemarijn 

 



Hallo! 
 
De welpen hebben ook afgelopen jaar niet stil gezeten. Na een geweldig 
zomerkamp hebben ze minstens net zo geweldige opkomsten gehad. 
(aldus de leiding) 
 
Fort Pannerden 
De welpen zijn naar fort Pannerden geweest. Om daar te komen hebben 
we ons verzameld om vervolgens met z’n alle met de pond richting Doorne-
burg te varen. Bij fort Pannerden aangekomen hebben de welpen zich in 2 
groepen verdeeld. Deze groepjes hebben samen met de leiding een rond-
leiding gekregen door het fort. De welpen hebben erg genoten van deze 
rondleiding en sommige wisten erg veel van de geschiedenis van het fort.  
Na de rondleiding hebben we met z’n alle nog een paar potjes buskruit ge-
daan op het terrein naast fort Pannerden om vervolgens terug te lopen 
naar de pond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knikkerbaan 
Tijdens deze opkomst zijn de welpen aan de slag gegaan met grote karton-
nen kokers en veel rollen tape om een knikkerbaan te bouwen die vanaf 
boven in het gebouw via de vlaggenmast en het wc-raam, door de gang 
naar het welpenlokaal ging. Het filmpje van dit avontuur is te zien op het 
Youtube kanaal van de groep of door op deze link te klikken: http://
www.youtube.com/watch?v=pEwi1xjAYtA&feature=youtu.be 
 



Sinterklaas opkomst 
De sint en zijn pieten zijn dit jaar ook weer langs-
gekomen bij onze scoutinggroep. Na een peper-
notenrace, stoelendans en nog heel wat andere 
leuke spelletjes kwamen de goedheiligman en zijn 
pietermannen ook nog even op bezoek bij de wel-
pen. Na het praatje van Sinterklaas hebben de 
welpen nog een fantastisch cadeau gekregen. 
Het waren drie twisterspellen die de welpen kun-
nen gebruiken op zomerkampen of met de op-
komsten. 
 

Kerstopkomst 
Tijdens de kerstopkomst hebben alle welpen wat lekker meegenomen. Ie-
dereen was netjes aangekleed en er stonden heel erg veel overheerlijke 
hapjes. Het eten varieerde van broodjes knakworst tot nasi en heerlijke mo-
na toetjes. Toen alle welpen vol zaten van het eten hebben zij een film ge-
keken. Het was hartstikke rustig tijdens de film en zelfs de explorers die be-
zig waren met hun kerstkamp hebben meegekeken. Toen de film afgelopen 
was hebben de welpen zich weer boven verzameld om in een heus casino 
te komen. Er waren in het casino verschillende spelletjes te doen zoals rou-
lette, 21 halen of betalen en een torretjes race. Ook was er een limonade 
bar waar de welpen lekker een glaasje water konden halen. 
 

 

 



De helft van het seizoen zit er weer op! We mochten in september weer 
een heleboel nieuwe scouts verwelkomen. 7 stuks. Ze zijn niet allemaal ge-
bleven maar we hebben een mooie club van 22 kinderen.  

 
We hebben een drukke herfst achter 
de rug. De nieuwe scouts mochten 
meteen mee naar de Airborne wan-
deltocht. Het was mooi weer en we 
hebben met een leuke ploeg 15 kilo-
meter gelopen. Daarna de nieuwe 
scouts laten wennen aan het scout 
zijn. Dat doen we traditioneel door 
scouts activiteiten als hakken, sto-
ken, navigeren, pionieren, maar ook 
expressie de revue te laten passeren. 
Dit jaar was het warm genoeg om op 

1 oktober het pionieren te verplaatsen naar de Breuly. We hebben vlotten 
gemaakt en de meesten hebben al dan niet vrijwillig ook een bad geno-
men. Een week later sloeg het weer om en hadden we een vrij nat maar 
heel gezellig  introductieweekend in Elten.  
 
Met Halloween waren we weer bij de 
Breuly, maar nu ’s avonds voor een 
spooktocht erom heen. Gelukkig is er 
toen niemand nat geworden.  
De scouts die ook echt scout wilden 
blijven zijn op 5november geïnstal-
leerd. Altijd weer een feestelijk mo-
ment. En dan weer op naar het vol-
gende feestje. Op 3 december moch-
ten we de Goedheiligman weer ver-
welkomen. Hij had weer enorm veel 
cadeaus meegebracht voor ons en 
ook nog een vermanend woord voor diegenen die het blijkbaar nodig had-
den.En zo rol je van het ene feest in het andere. Want voor we het wisten 
was het alweer kerst. Dit jaar hebben de scouts kerst gevierd met hambur-
gers en een greppeltocht. Het schijnt toch nog best moeilijk te zijn om je 
weg te vinden in het donker.  
 
2011 zit er weer op.  2012 is begonnen en we gaan ons weer verheugen op 
de nieuwe  hoogtepunten van de tweede helft van dit seizoen. 



Januari April 
1 Kjell Bloem 3 Martijn Janssen 
5 Wessel te Witt 7 Sandra Meijer-Fransen 
6 Dylan van Dijk 11 Rens Heister 
16 Laura Keultjes 12 Robin Sipkes 
22 Henk Meerdink 14 Cora Gerritsen 
28 Sheila van der Ende-Kip 19 Ankeneel Breuning 
29 Gebrand Brouwe 21 Rowan Belle 
30 Elise Lemm 23 Kim van Kempen 
  24 Michelle Buser 
Februari 27 Rogier Fransen 
1 Jelle van Lierop 27 Harry van Alst 
2 Robin Oude Luttikhuis   
2 Stef Wensink Mei 
8 Phia Kuster 2 Luca Dorigo 
10 Malte Torma 2 Dylan Alvarez-Gieling 

13 Sander Simons 13 Paul van den Berg 
13 Jesse Pennekamp 15 Leontien Kuster 
14 Koen Wentholt 19 Joes van der Walle 
16 Jurjen Fransen 21 Deacon Alvarez-Gieling 
17 Robin Peters 22 Silvan Bezemer 
17 Edwin Kuster 22 Juna van Essen 
20 Titus Breuning 23 Dieuwertje Gerritsen 
21 Jeroen Marks 24 Berry Middelkoop 
23 Jurrian Hendriks 26 Guido Hendriksen 
27 Cas Bremer 26 Mijko Lamers 
28 Eilisha van Leeuwen   
  
Maart 2 Bart van de Laar 
1 Niels Berkel 6 Marije Godschalk 
6 Jitkse Gerritsen 18 Youri Lemm 
6 Kyan van Essen 19 Max Roelofs 
7 Coen Gerritsen 20 Max-Peter Breuning 
8 Dinja Bezemer 24 Marck Lamers 
15 Shana Schäfer 27 Wiebe Grob 
18 Dennis Jansen 27 Teun Grob 
24 Daan Spijker 30 Kees Kohlmann 
25 Puck Grob   
    
    
    
    

Juni 



Ook de Explorers zijn dit najaar weer 
actief geweest! Een kleine greep uit de 
activiteiten: 
 
Katapults Pionieren 
 
We “begonnen” dit seizoen met een 
actieve buitenopkomst, namelijk Kata-
pults Pionieren! Bij de fietsenmaker 
werden een zak vol oude binnenban-
den gescoord en na een klein uurtje 
knopen stonden de 3 wapentuigen 
klaar om te schieten! De ballen vlogen uiteindelijk tot aan de overkant van 
het veld! 
 
Jotihunt 
 
Uiteraard hebben de Explorers ook dit jaar weer actief meegedaan aan de 
Jotihunt waar we uiteindelijk…….. Lees het verslag van de Roverscouts voor 
de uitslag! 
 
Introductiekamp 
 
Traditiegetrouw hebben de Explorers in het begin van het seizoen hun in-
troductiekamp, het uitgelezen moment voor de nieuwe Explo’s om de rest 
echt te leren kennen en andersom. ‘s Middags kregen de Explorers de op-
dracht om een filmpje te maken waar het uiteindelijke thema een beetje 
vaag van bleef, voor meer foto’s zie de website www.rsa705.nl! Het avond-
eten vond voor de verandering plaats met onze EN de welpen van Scouting 

Westervoort die een bosdag gehad 
hadden en ons hebben gevraagd 
om voor hun te koken. Zo gezegd, 
zo gedaan uiteraard… Uiteindelijk 
bleek er een aardappeltekort, maar 
door een snelle run naar de snack-
bar kregen uiteindelijk alle Explo’s 
voldoende koolhydraten binnen 
om de rest van het kamp mee door 
te komen! ‘s Avonds werd er na het 
kampvuur met de Welpen nog een 
balletje gegooid op de plaatselijke 
bowlingbaan.  



De volgende dag kregen we de ouders op bezoek voor de jaarpresentatie 
van de Explorers waarna de nieuwe Explorers geïnstalleerd werden en ver-
volgens iedereen huiswaarts ging. Een geslaagd weekend! 
 
Verder hebben de Explorers nog: 
 
 Een poging tot Karaoke ondernomen (Eervolle vermelding voor Kim!) 
 Zonder lucifers, maar met behulp van de firestarter gestookt en ge-

kookt (pannenkoeken, lekker!) 
 De kou getrotseerd en de ijzers ondergebonden om op de 5 kilome-

ter lange schaatsbaan in Lelystad te schaatsen  
 Op de ochtend dat Sinterklaas de groep bezocht (Explorers vieren 

hun “Sinterklaas” altijd tijdens het kerstkamp) een spelletjesochtend 
gehouden. 

 
Kerstkamp 
 
En het laatste hoogtepuntje van de eerste helft van het seizoen: het kerst-
kamp! Elk jaar weer anders, zo hadden we vorig jaar introducé’s en stond 
dit jaar in het teken van samenwerken en vertrouwen. Hier stond dan ook 
de ochtend/middag van in het thema. Voor het eten werden de gekochte 
kado’s verdeeld middels een dobbelspel. ‘s Avonds trokken alle Explorers 
hun nette pak/jurk aan voor de kerstgourmette. Hierna werd uiteindelijk 
besloten lekker binnen te blijven (want brrr) en werden de banken uit het 
stamlokaal gehaald voor een aantal films op groot scherm. De volgende 
ochtend werden alle restjes van de gourmette soldaat gemaakt en na de 
traditionele voedseltombola waar alle Explorers een deel van het overge-
bleven mee naar huis krijgen sluiten we de eerste helft van seizoen 2011-
2012 goed af! 
 
De 2e helft?  
 
Die zit al weer een heel eind vol 
met een heleboel leuke, actieve, 
uitdagende, spannende en gezelli-
ge activiteiten! Voor in de agenda: 
helaas gaat de Nationale Jambo-
ree niet door. De Explorers gaan 
nu van 21 t/m 28 juli 2012 op zo-
merkamp! De brief is ondertussen 
verstuurd! 



De Jotihunt 
Het afgelopen half jaar heeft de 
sakawastam zich goed weten te 
vermaken met het jaarlijks terug-
kerende spel genaamd jotihunt. 
Dit is zoals gewoonlijk toch echt 
het hoogtepunt van het jaar. 30 
uur non-stop vossenjacht. Dit jaar 
was het thema: Frankenstein. Ie-
dereen deed heel actief mee want 
uiteraard streef iedereen naar de 
overwinning. Mensen die de hele 
tijd hints aan het ontcijferen waren en mensen die aan het autorijden wa-
ren. Mensen die creative opdrachten uitvoerde en mensen die verkeersre-
gels aan hun laars lapte. Ook al is dat laatste niet geheel toe gestaan vol-
gens de spelregels. Ondanks dit alles ging het toch niet helemaal volgens 
planning. Want ook al heerste er een gezonde dosis slaaploosheid hebben 
we dit weekend toch genoegen moeten nemen met de 3e plaats, waarmee 
de nummer 1 ons ruim achter zich heeft gelaten. 
 



 

Sakawa Pizza 
Als een extra motivatie hebben 
we besloten om op een zater-
dagavond een keer een heerlij-
ke pizza te brouwen. Het resul-
taat was om bij weg te kwijlen. 
Met z’n 5en hebben we heerlijk 
genoten van de overheerlijke 
pizza. Deze pizza is omgedoopt 
tot: de Sakawa pizza. Een pizza 
van ongeveer 3,5 kilo met 
groente, kaas en vlees. Heel 
veel vlees. Een missie die met succes is uitgevoerd heeft deze stam heel 
goed gedaan, met als gevolg dat er de rest van de avond niet veel meer 
gedaan werd. 
 
Sakawa Bring Your Own 
Het jaar 2011 hebben we feestelijk afgesloten met het prachtig geslaagde: 

Sakawa Bring Your Own. Zoals de titel van dit pracht evenement al doet 

vermoeden was het de bedoeling dat iedereen wat van thuis zou meene-

men. Zo hebben we overheerlijke dingen voorbij zien komen zoals een ban-

ketstaaf, brownies, bitterballen, kerststol en nog heel veel meer lekkere ver-

snaperingen. Uiteraard was er ook een 

stambar waar drinken uit gehaald kon wor-

den. Altijd handig. Avondeten was na deze 

gezellige middag zeker niet meer nodig. Som-

mige wisten zich buiten goed te vermaken 

met vuurwerk en zoals het er nu op lijkt heeft 

iedereen al zijn vingers nog, en dat is altijd 

een goed teken. De hoogtepunten van het 

afgelopen jaar werden allemaal besproken, 

wat heb je allemaal meegemaakt en zijn er 

nog leuke dingen gebeurd. Een groot arse-

naal aan slechte grappen kwam voorbij en 

tegen de avond werd er nog een lekker vuur-

tje gestookt. Na dit alles ging ieder zijn eigen 

weg om met familie en vrienden het nieuwe 
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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 
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. Voor meer informatie neem 
je contact op via het contactformulier op de website. 
 

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 9 juni 2012! 

Sandra Meijer-Fransen                                      “ 



BEVERLEIDING    

Caroline Heister    
Sheila van der Ende-Kip    
Niek de Melker    
Marije Godschalk    
    

WELPENLEIDING 
Erwin Grob    
Kees Kohlmann    
Robin Peters     
Zefanja Langeberg    
Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    
    

SCOUTSLEIDING  
Remko Bezemer    
Joris Hendriksen    

Bart van de Laar    
Titus Breuning    
Daan Spijker    
Vera Barendregt    

    

EXPLORERBEGELEIDING 
Coen Gerritsen     
Tijmen Kip    


