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Beste Ouders en Verzorgers,  

Dit Lopend Vuurtje verschijnt vlak voor het zomerkamp, een van de drukste 

momenten van het scoutingjaar! Binnen de groep maakt de leiding de no-

dige extra uren, de zomerkampen komen eraan! Voor elk zomerkamp van 
elke speltak moeten draaiboeken komen, uiteraard vol met leuke program-

ma’s in een thema. Vooraf krijgt iedereen een kampboekje met alle infor-

matie. Op de ‘achtergrond’ dient er veel voor een zomerkamp gedaan te 

worden. Denk maar eens aan de financiën, de materialen en het vele eten 
en drinken dat tijdens een kamp wordt genuttigd. Gelukki g krijgen alle 

teams tijdens de kampen versterking van oud-leden of zelfs van Scouts bui-

ten onze groep. Zij zorgen er mede voor dat de kampen hopelijk ook dit 

jaar weer soepel kunnen verlopen, we zijn ze hier dan ook altijd erg dank-

baar voor.  

Het vorige Lopend Vuurtje is alweer een half jaar geleden verschenen. In 
de afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen de groep. Naast de weke-

lijkse opkomsten zijn er ook in dit deel van het jaar veel grotere activiteiten, 

zowel binnen de speltak als met de hele groep! Wat te denken van de Boe-

renkoolmaaltijd, het Welpen – OuderKamp, de Scouting Xperience, het St. 
Joriskamp, de RSW voor de Scouts, de Lotenverkoop........zo kan ik nog wel 

even doorgaan! En dan te bedenken dat ongemerkt de voorbereidingen 

voor de zomerkampen al in januari in gang zijn gezet. In dit Lopend Vuurtje 

zijn alle verhalen te lezen van de afgelopen tijd, ik hoop dat u ervan geniet.  

Ik noemde al dat er ook op de achtergrond veel taken worden uitgevoerd. 

Een daarvan is het bijhouden van de penningen en de boekhouding. Fred 

van Kempen doet dit al jaren, hij heeft echter aangegeven hierin een stapje 
terug te willen doen. We zijn dan ook hard op zoek naar een nieuwe pen-

ningmeester, Fred wil wel graag een ondersteunende rol blijven spelen als 

administrateur. Ik wil u dan ook graag wijzen op de vacature in dit Lopend 

Vuurtje voor penningmeester, bent u of iemand die u kent geïnteresseerd? 

Schroom niet om contact op te nemen!  

Op het moment van verschijnen van deze editie zijn de Bevers al op kamp 
geweest, ik hoop dat zij het leuk hebben gehad! Vanaf deze plaats wil ik 

alle teams en de Roverscouts een geweldig zomerkamp toewensen en voor 

iedereen een prettige zomervakantie!  

Tot ziens bij de start van het seizoen 2012/2013, ik hoop u dan allen weer 

te mogen begroeten!  

Met vriendelijke scoutinggroet,  

Joris Hendriksen 

voorzitter 



Het scouting seizoen zit erop en we blikken nog graag even terug wat er 

allemaal is gebeurd het laatste half jaar. 

In het begin van dit jaar zijn we begonnen met 

een gezellige boerenkoolmaaltijd en daarna een 

prachtig smokkelspel op het veld bij de Breuly. 

Want ondanks het slechte weer deden alle be-

vers mee. 

In februari hebben we hadden we een kamp “In 

de ruimte”. Nadat alle bevers hun slaapspullen 

hadden geïnstalleerd, vertelde Sterre dat ze An-

dre Kuipers had gesproken op een van haar ver-

re reizen. Daarover wilde Sterre de bevers meer 

vertellen.  

Na een speurtocht door Oud-Zevenaar, het zoe-

ken van linten, plaatjes en foto’s  eindigde we 

weer bij het troephuis.  

Daar hebben de bevers raketten gemaakt, marsmannetjes geknutseld  of 

gewoon een kleurplaat inkleuren. Onder tussen stond Rozemarijn in de 

keuken de pannenkoeken te bakken.  

Nadat alle pannenkoeken met veel  suiker en jam waren opgegeten, heb-

ben we nog een film gekeken in onze eigen bioscoop op het troephuis. 

Heeel moe en voldaan gingen de bevers lekker slapen. Ondanks dat sommi-

ge bevers het even heel moeilijk 

vonden zijn ze toch allemaal geble-

ven. Heel goed gedaan! 

Na het ontbijt was het spullen op-

ruimen en de zelfgemaakte rakket-

ten werden uitgeprobeerd op de 

lanceer in richting. Sommige rak-

ketten moesten tussen de schapen 

weer worden op gehaald. 

Wat ook heel erg leuk was, de the-

ater voorstelling in onze eigen 



troephuis. Samen met de scouting groepen uit Beek, Duiven en Didam heb-

ben we een sprookjes voorstelling keken met de boodschap, dat rommel in 

de natuur niet goed is. En de bevers mochten zelf de sprookjes figuren be-

denken. 

Na een lekker bekertje drinken en een zakje chips ging iedereen met een 

leuk verhaal naar huis. 

Ook het St. Joriskamp in Doesburg was 

een heel goed weekend. Bijna alle be-

vers waren er en gelukkig werkte het 

weer ook mee om de prachtige speur-

tocht door Doesburg te lopen. De mos-

terdfabriek vonden de meeste bevers 

minder interessant, maar de mooie 

speeltuin op het einde was een groot 

succes.  

Nadat de iedereen tijdens het casino 

de scherven hadden teruggevonden, 

begon het grote kampvuur en het st. Jorisverhaal en toen werd het voor de 

bevers echt hoog tijd om te gaan slapen. 

Na het ontbijt is er nog een groot spel gespeeld en net na de middag moch-

ten alle ouders de kinderen weer ophalen. Helaas zijn er bij de bevers veel 

spullen door elkaar gekomen en zijn de nodige petten en blouses verwis-

seld of zelfs kwijt geworden. We gaan ons best doen om alles we bij ieder-

een terug te krijgen.  

Naast alle deze bijzondere opkomsten hebben we ook  veel opkomsten al 

in de nieuwe speltakken visie kunnen doen, en dit gaan we volgende sei-

zoen weer verder uitbreiden en oppakken. 

Gelukkig verschijnen er ook regelmatige nieuwe foto’s op de site, en daar-

om nodigen we jullie ook uit om daar regelmatig te gaan kijken. 

Het zomerkamp verhaal zal in de volgende editie komen van het lopend 

vuurtje, dus daarom wensen wij iedereen een heel fijn zomerkamp, een 

hele zonnige zomervakantie en tot 18 august! 

Namens het beverteam, 

Rozemarijn 



De afgelopen maanden hebben de welpen weer een enorm vol programma 

gehad. Er waren een boel leuke, bijzondere, leerzame en gezellige opkom-

sten en kampen. Lang niet alle avonturen passen in dit stukje tekst, maar 

de hoogtepunten worden nog even op een rijtje gezet! 

Eventjes leek het troephuis op 10 de-

cember op een festival terrein. Er was 

een geluidsinstallatie, er waren party-

tenten, fotografen, de burgemeester en 

zelfs twee sterren uit de serie Spangas. 

Dit was niet zomaar, de subanhara lie-

mersgroep heeft namelijk een echte 

boomhut gewonnen met een ontwerp-

wedstrijd. De boomhut wordt binnenkort gebouwd op het grasveld achter 

het gebouw. Het belooft een hele mooie grote hut te worden, we kunnen 

niet wachten om er in te spelen!  

Traditiegetrouw stond de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd weer op het pro-

gramma. Hiermee werd het nieuwe scoutingseizoen smakelijk ingeluid. De 

hele groep heeft heerlijk genoten van een bord boerenkool met worst. 

Daarnaast was er een groot spel en de afsluitende Nieuwjaars borrel. Het 

was een erg gezellige middag. 

Op 28 januari was het weer zover, het jaarlijkse 

schaatsfestijn op de schaatsbaan van Nijmegen 

stond weer voor de deur. In een lange stoet trok-

ken de welpen en wat behulpzame ouders op weg 

naar het Triavium. Sommige welpen konden al 

aardig schaatsen en waagden zich op de grote 

baan. Anderen hielden het liever wat veiliger en 

bleven op de oefenbaan! Soms begaf een welp 

zich wel ‘op iets te glad ijs’ en dit resulteerde in 

een valpartij, maar zelfs dit zorgde vaak voor grote 



pret. Het was weer een fantastische middag en hopelijk kunnen we er vol-

gend jaar weer net zo’n succes van maken. 

Een ander jaarlijks terugkerend evenement vond plaats op 10 en 11 maart, 

namelijk het welpen-ouderkamp. De kampvuurkuil moest tijdens dit kamp 

plaats maken voor een enorme tipi. Deze tipi was van een indianenstam die 

helemaal klaar waren met de cowboys die tijdens het country- en western-

festival in Zevenaar waren. De cowboys hadden het dit jaar zo bont ge-

maakt dat ze zelfs de totempaal hadden gestolen. De welpen en hun ou-

ders wilden gelukkig graag helpen met het terugkrijgen van de heilige paal 

van de indianen. 

Allereerst moest iedereen natuurlijk zoveel mogelijk op een indiaan lijken. 

Er werd druk geknutseld aan pijlen en bogen, indianentooien en natuurlijk 

werd iedereen geschminkt als een echte indiaan.  

Door het volgen van aanwijzingen van de cowboys werden we naar een 

bos gestuurd. In dit bos hebben de welpen en hun ouders allerlei traditio-

nele indianen activiteiten gedaan. Daarna was het natuurlijk tijd voor een 

stevige indianenmaaltijd bij de tipi. Toen het eenmaal donker was werden 

de welpen en ouders naar de breuly gestuurd voor een spannend nacht-

spel waarbij ze weer goed geholpen hebben met de zoektocht naar de to-

tempaal. Na het spel was het tijd om spannende indianenverhalen te delen 

bij het kampvuur en vervolgens zocht iedere indiaan zijn warme bizonhuid 

op om lekker te gaan slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De volgende dag was er na het ontbijt een spel waarbij de welpen zoveel 

mogelijk ingrediënten voor een lekkere kop indianenkoffie moesten verza-

melen. Met al deze ingrediënten konden de indianen koffie verkopen en 

met het geld dat ze daarmee verdienden konden ze de totempaal terugko-

pen van de cowboys. Het was spannend, maar gelukkig is er genoeg geld 

verdiend en kregen de indianen hun totempaal terug. Het was een ontzet-

tend leuk kamp en via deze weg wil de indianenstam nogmaals ‘dankjewel’ 

zeggen tegen de behulpzame welpen en hun ouders. 

Op woensdagmiddag 18 april zijn de wel-

pen naar de dierentuin geweest. Dit was 

niet zomaar, we waren namelijk uitgeno-

digd om de nieuwe ‘jungle speeltuin’ te 

komen testen, samen met een hoop ande-

re welpen uit de regio. Na een korte toe-

spraak en een glaasje limonade en heel 

veel koekjes was het tijd om de grote bin-

nenspeeltuin te testen. Het was een groot 

succes, er werd geklommen, gegleden en 

gesprongen op de nieuwste aanwinst van de dierentuin. Nadat alle hoeken 

en gaten van de speeltuin volledig waren getest, was het tijd voor een 

rondje door de dierentuin. Dit was ook erg leuk, want er was bijna nie-

mand in het park, dus konden de welpen overal op de voorste rij kijken 

naar de dieren. Het was een leuke middag! 

Het weekend daarna was het alweer tijd voor het Sint-Joriskamp. Dit jaar 

werd het kamp gehouden in Doesburg. Ook hier hebben de welpen weer 

fantastisch geholpen om samen met Professor 

Tyrip het mysterie van Sint-Joris te ontrafelen. 

Dit deden ze door scherven te verzamelen, deze 

scherven werden door de professor en zijn 

hulpjes onderzocht. Het bleek dat de scherven 

van borden waren waarmee het verhaal  van 

Sint-Joris kon worden achterhaald, het is alle-

maal, lang lang geleden, gebeurd in de omge-

ving van Doesburg! Het was een spannend en 

leuk weekend met de hele groep! 



Op 26 mei hebben de welpen een rondleiding ge-

had in een echt kasteel genaamd Huis Bergh, in ’s 

Heerenberg. De rondleiding, door de aardige me-

vrouw Mies, was erg interessant en leerzaam. De 

welpen wisten al veel over kastelen! We mochten 

op het dak van het kasteel kijken, op de wc’s van 

toen en zelfs in de gevangenis. Na de rondleiding 

hebben we Mies bedankt met een harde Yel en zijn 

we spelletjes gaan doen in het bos achter het kas-

teel. Om vier uur is iedereen moe maar voldaan 

naar huis gegaan. 

Dit waren enkele bijzondere opkomsten van de afgelopen periode op een 

rijtje. Daarnaast hebben we nog een heleboel leuke opkomsten gehad op 

het troephuis. De welpen hebben bijvoorbeeld gewerkt aan hun journalis-

ten insigne. Een insigne is een badge voor op je Scoutfit, waarmee je laat 

zien dat je iets goed kan. Bij de leiding ligt een map waarin alle insignes 

staan die de welpen kunnen halen. 

Ook hebben de welpen gekookt op vuur! Ze hebben een echte 3-gangen 

maaltijd gemaakt met soep, tosti’s en een heerlijk bananentoetje.  

Verder komen er nog een hoop leuke opkomsten aan, met als hoogtepunt 

natuurlijk het zomerkamp! Het belooft weer een hele leuke week te wor-

den! Tot de volgende keer! 

Het welpenteam 



In maart is bij de Scouts de nieuwe spelvisie geïntroduceerd. Scoutlat eruit, 

insignes erin. Een insigne verdien je door minimaal 3 van de 5 challenges te 

halen. 

Dit werd gelijk in uitvoering gebracht. De eerste insigne die behaald kon 

worden was die voor expressie. Zo moest elke Ploeg (dus geen patrouille!) 

bijvoorbeeld een eigen Yell, een rap/lied maken of toneelstukje  schrijven.  

Een opkomst ervoor zijn we heerlijk creatief geweest. Voor de RSW hebben 

we attributen in het thema Mario Bross gemaakt. Dat kwam goed uit, want 

dat betekende 1 van de 3 vereiste challenges is door de aanwezige Scouts 

gehaald. Uiteraard moeten de insignes door de Scouts zelf op hun uniform 

genaaid worden. Aan het einde van de 1e opkomst in maart, hebben we 

aan 12 scouts de insigne Expressie overhandigd. Gelukkig kregen de overi-

ge Scouts al snel een herkansing, zij hebben de daarop volgende opkomst 

hun insigne behaald. 

In april was daar weer het St. Joriskamp. Dit 

jaar in Doesburg. We hadden heerlijk weer 

en zijn voor ons eigen activiteit naar het 

centrum van Doesburg gewandeld. Daar 

kregen de Scouts een lijst met 25 opdrach-

ten. Heel veel foto’s moesten er worden ge-

maakt. Een van de opdrachten was bijvoor-

beeld: fotografeer je hele ploeg met een 

zonnebril op…. En je krijgt dit: Scouts of pas-

poppen???? 

Die middag bleek ook nog een bijzondere dag voor Doesburg te zijn, er wa-

ren kraampjes, er was muziek en er was ook een rommelmarkt. Aan het 

eind van de middag, toen alle Scouts van hun opdrachten terug kwamen 

naar de verzamelplek waren er nog enkele 

Scouts die vonden dat je sommige spullen 

gewoon niet kon laten liggen. Zo vond 

Daan had een projectiescherm en een ver-

grotingsapparaat voor foto’s en Luca een 

soort lamp voor in een fotostudio. 

Oh, en, kennen jullie onze nieuwe Scout 

al?????  

Drie keer raden wie dit is…….. 



In mei breekt het betere weer aan. Dat betekent 

meer activiteiten buiten. Dus gaan we maar eens 

aan de slag voor de insigne hakken en stoken. 

Ook weer erg gaaf! Zo zijn er de doorgewinterde 

Scouts die al weten hoe ze met een bijl om moe-

ten gaan, hoe ze moeten hakken en erg belang-

rijk, hoe ze het vuurtje aan kunnen krijgen en aan 

houden natuurlijk! Aan het eind van de opkomst 

hebben we 5 insignes uitgedeeld. Maar niet ge-

treurd voor de overige Scouts die ijverig hebben 

geoefend!!! Binnenkort volgt er beslist nog een 

moment zodat ook zij kunnen laten zien dit zelf-

standig te kunnen!   

Na 10 jaar leiding te zijn geweest van de Scouts hebben wij afscheid geno-

men van Hopman Tommy. Tommy blijft gelukkig nog wel onderdeel van 

onze scouting, hij zal geregeld te vinden zijn in het troephuis, met name in 

het magazijn. 

De Scouts hebben dit afscheid met een heerlijke taart gevierd, Tommy ging 

naar huis met leuke cadeaus.  



De explorers hebben afgelopen half jaar weer 

veel avonturen beleefd! Zo hebben we uiter-

aard de tweede helft van het seizoen afge-

trapt met de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd en 

nieuwjaarsreceptie. In februari hebben we 

naast hard werken tijdens de Carnaval bij CV 

Paljas in de garderobe ook het kinderfeestje 

van Malte gevierd, een knikkerbaan van pa-

pier gebouwd en lekker dingen gemaakt! 

In maart hebben we bij het tafeltennistoer-

nooi voor minder validen in de Spellenward in 

Duiven weer ballenrapers en scheidsrechters 

geleverd en, een verwenmiddag/avond in Hui-

ze Aerdt (bij Kim) genoten en werkelijke de 

meest vreemde planten gegeten die je je maar kan voorstellen! 

In april was daar de Scouting Xperience in het centrum van Zevenaar waar 

de Explorers met hele oude foto’s een fotoroute door Zevenaar hebben ge-

lopen, hebben ween after-paas-opkomst gehad (de eitjes moesten op!), zijn 

we op St. Joriskamp geweest. 

In mei zijn er vaak een hoop opkomsten die minder goed uitkomen in ver-

band met toetsweken, feestdagen, etc. Toch zijn de Explorers met een, wel-

liswaar klein, clubje naar het bevrijdingsfestival in Wageningen geweest en 

hebben ze met bevers en welpen loten verkocht. 

In juni zijn we alweer bijna aan het einde van 

het scoutingseizoen aangekomen. De Explorers 

lagen het eerste weekend van juni al met een 

vlot in de breuly, hebben een oud-hollandsche 

opkomst gehad en hebben alle spullen klaarge-

maakt voor het zomerkamp wat dit jaar naar 

Wiltz, Antwerpen en Bergen op Zoom zal gaan. 

Hier laten we het voor deze keer bij! Vergeet 

vooral niet alle foto’s terug te kijken in het foto-

boek op onze site! 

Namens de Explorers, 

Tijmen Kip 



Juni Augustus 

2 Bart van de Laar 1 Simon Arends 

4 Patries Overmars 2 Fred van Kempen 

6 Marije Godschalk 4 Lars Kumeling 

18 Youri Lemm 5 Remko Bezemer 

19 Max Roelofs 7 Zefanja Langeberg 

20 Max-Peter Breuning 8 Lesley van Dijk 

24 Mariek Lamers 10 Jimmy Wijnbergen 

27 Wiebe Grob 10 Joram van Kempen 

27 Teun Grob 13 Jade Beijer 

30 Kees Kohlmann 15 Jeroen Hoedemaker 

  16 Sjoerd Keultjes 

Juli 30 Florian van Drunen 

2 Simone Geerling 31 Floortje van Lierop 

3 Auke Spijker 31 Tommy Kuster 

5 Kelly Weenink   

19 Sam van der Meer September 

29 Meike van Alst 5 Peter Hulkenberg 

31 Renée de Groot 9 Kim Alberts 

  14 Joris Hendriksen 

  16 Isabel Wels 

  24 Mika Bongers 

  24 Vera Barendregt 

  26 Fanny van Drunen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Slenterweg 29 
6905 DP Zevenaar 

tel: 0316-527884 

www.subanharaliemersgroep.nl Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 

  

   

 
 
 

   

Voorzitter Joris Hendriksen  

Secretaris   Tijmen Kip  

Penningmeester Fred v. Kempen  

Accommodatie Dennis Jansen  

Groepsbegeleider Edwin Kuster  

Groepsbegeleider Sandra Meijer-Fransen                                       

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vera Barendregt  
   

Voor verhuur van ons troephuis kun je terecht op de website. 

 

De Mini Scout Shop is regelmatig geopend op zaterdag. Kijk voor de openingstijden 
in de agenda op onze website onder “Voor Leden”. Meer informatie? E-mail mini-
scoutshop via 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 11 augustus 2012! 



   

Caroline Heister    

Sheila van der Ende-Kip    
Niek de Melker    
Marije Godschalk    

    

Erwin Grob    

Kees Kohlmann    

Robin Peters     

Zefanja Langeberg    

Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    

    

Remko Bezemer    

Joris Hendriksen    

Bart van de Laar    

Daan Spijker    

Vera Barendregt    

    

Coen Gerritsen     

Tijmen Kip    



Voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Stichting Scouting Subanhara Lie-

mersgroep zijn wij op zoek naar een  

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle financiële zaken bin-
nen onze stichting waar de Scoutinggroep onderdeel van uitmaakt.  Je werkt hierbij nauw 
samen met de boekhouder van onze groep. Je neemt actief deel aan de vergaderingen van 
het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en je bent tevens lid van de Groepsraad. Genoemde 

vergaderingen vinden in cycli van acht weken plaats.   

 Beheren van het financiële deel van de ledenadministratie in samenwerking met de 
secretaris 

 Maandelijks uitdraaien van de rekeningoverzichten 
 Legen van de postbus 
 Het controleren van rekeningen en declaraties en het (uit)betalen hiervan 
 Het ontvangen en controleren van de kwartaalafrekeningen van de diverse speltakken 
 Het ontvangen en controleren van begrotingen en afrekeningen van de verschillende 

acties en groepsactiviteiten 
 Het behandelen van begrotingen van speltakactiviteiten en controleren van de afreke-

ningen hiervan die onderdeel uitmaken van de contributiegelden  
 Beheer van de aanwezige bankpassen 
 Ondersteunen indien nodig van de penningmeesters van de diverse speltakken in het 

uitvoeren van hun administratie 
 Het jaarlijks evalueren van de te betalen contributiegelden 
 Het rapporteren van de jaarlijkse begroting en afrekening in de beide besturen en de 

Groepsraad 
 

 Financiële administratie in het boekhoudpakket 
 Facturatie en inning van de contributiegelden 
 Opstellen van de begroting en de jaarafrekening 
 Subsidies aanvragen, onder andere de subsidieaanvraag bij de gemeente 

Bovenstaande taakverdeling kan in overleg worden gewijzigd. Uiteraard vind er een uitge-

breide inwerkperiode plaats.  

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen 
 Je hebt een financiële achtergrond en/of affiniteit hiermee 
 Je bent regelmatig op het Troephuis te vinden om contact te houden met de diverse 

speltakken 
  Je kunt goed communiceren en motiveren 
  Je bent bereid en in staat om (nieuwe) leiding goed te kunnen instrueren indien zij hulp 

nodig hebben bij de financiële administratie van hun speltak  
 Uiteraard ben je aanwezig op genoemde vergaderingen welke in de regel op zaterdag-

och-tend plaatsvinden. Tijdens de vergaderingen lever je actief input op een positief 
kritische wijze.   

 

Neem contact op via het contactformulier op de website, met Joris Hendriksen, voorzitter 

Subanhara Liemersgroep  

 


