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OPZEGGING LIDMAATSCHAP* 

De opzegtermijn is een maand. Opzegging moet gebeuren voor elke eerste dag van 
de maand. 

Opzeggingen dienen altijd voor de eerste van de maand bij de teamleid(st)er van 
de betreffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemeld te zijn en dient 
daarnaast voor de eerste van dezelfde maand schriftelijk of per e-mail binnen te zijn 
bij de secretaris. 

Wij stellen het op prijs als u ook een korte omschrijving geeft van de reden van de 
opzegging. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u 
hiervan een bevestiging per e-mail. 

Er vindt restitutie plaats van de te veel betaalde contributie. 

Email via de website.  

Secretariaat Scouting Subanhara Liemersgroep 
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,  

Bij deze wens ik u alle goeds voor het nieuwe jaar 2013 voor zover ik dit 
nog niet persoonlijk heb gedaan. De tijd vliegt voorbij, tijd om in dit voor-
woord even stil te staan en terug te blikken op het jaar 2012.  

Vorig jaar rond deze tijd waren we in blijde verwachting van een ware 
boomhut, inmiddels zijn we een jaar verder en alleen de boom is een feit, 
de hut laat nog even op zich wachten want de grote sponsor van het ge-
heel had zich enigszins vergist in de geldende regels in Nederland en de 
kosten die deze met zich meebrengen. Er is een goed gesprek geweest, we 
hebben een voorstel gedaan voor een alternatief en we weten zeker dat er 
een alternatief komt alleen zullen we de betrokken partij weer even uit de 
winterslaap moeten halen. Het komt goed, we zijn er van overtuigd dat het 
lange wachten zal worden beloont........Uiteraard zitten we zonder boom-
hut ook gewoon droog, ook in 2012 is er het nodige extra onderhoud ge-
pleegd aan het gebouw. Zo gaat het regenwater tegenwoordig netjes de 
sloot in, houden we de regels van de gebruikersvergunning scherp in de 
gaten, hebben we binnenkort een legionella beheersplan en voor wat be-
treft de taxatie en de verzekeringen op het Troephuis loopt er op dit mo-
ment een update. Ook de huisvesting voor de kampen is verbeterd: in de 
zomer is goed nagedacht en is een grote lichte groepstent aangeschaft die 
meteen door enkele speltakken is uitgeprobeerd, dit naar volle tevreden-
heid.   

Naast al deze technische zaken zijn er natuurlijk de speltakken, waar we 
het tenslotte allemaal voor doen. Qua jeugdleden zijn we gelijk gebleven, 
hier en daar zijn enkele wachtlijsten gelukkig opgelost. Ook weten we dat 
we over vijf jaar weer aanwas van nieuwe Bevers kunnen verwachten uit 
de eigen gelederen :-). 

Wat betreft leiding is er wat geschoven tussen speltakken en zijn er enke-
len gestopt als leiding. Bij deze wil ik dan Coen en Titus nogmaals bedan-
ken voor hun inzet als leding, Titus als bever en scoutsleiding en Coen als 
Scouts en Explorerleiding! Gelukkig is er ook leiding na lange tijd weer te-
rug van weg geweest en Vera, ik hoop dat je snel een nieuwe speltak vind 
zodat je hier elke zaterdag blijft rondstuiteren… 



 
Het komende jaar zullen de groepsbegeleiders weer een taak hebben om 
de personele bezetting op peil te houden, we weten dat er leiding na het 
seizoen gaat stoppen. Mogelijk komt er nieuwe leiding voort uit de Explo-
rers, we gaan ons best doen om nieuwe leiding zo goed mogelijk te bege-
leiden! Ook zal er in het nieuwe seizoen 2013-2014 een roverscout speltak 
van start gaan volgens de nieuwe spelvisie van Scouting Nederland, hier 
gaan we de komende maanden als bestuur mee aan de slag. De invoering 
van de nieuwe spelvisie van Scouting Nederland en de daaraan gekoppel-
de progressiematrix houdt ons al enkele jaren bezig en dit zal ook in 2013 
zo blijven. Ook de nieuwe vorm van trainen van leiding, vormgegeven in 
de Scouting Academy, zal in 2013 verder worden doorgevoerd door Scou-
ting Nederland en zo ook binnen onze groep. Om niet te lang te wachten 
met het trainen van leiding is er afgelopen jaar een leiding en bestuurs-
weekend georganiseerd en in het najaar een workshop, deze waren niet 
alleen nuttig maar hebben zeker ook bijgedragen aan de sfeer in de groep!  
Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een vrijwilligersbeleid en 
loopt iedereen hier rond met een VOG!  
 
De leidingteams hebben in 2012 weer prachtige opkomsten en kampen 
neergezet voor de kinderen, er waren fantastische activiteiten zowel bin-
nen de speltakken als ook met hele de groep, zoals de Airbornemars, het St. 
Joriskamp. Ook laat onze groep zich steeds duidelijk zien in de regio als 
organisator van activiteiten, dit is iets waar we trots op mogen zijn!  
Na al dit positieve nieuws moeten we het ook nog even over financiën heb-
ben. Het minder goede nieuws is dat de subsidiekraan het komend jaar en 
de jaren er na verder wordt dichtgedraaid. Het goede nieuws is dat ook dit 
jaar weer succesvolle acties waren zoals Jantje Beton, de loterij, het opha-
len van oud papier, het rondrijden van de goedheiligman en ondanks de 
crisis zijn we met de oliebollen voor het eerst in jaren weer in de buurt van 
de 6000 gekomen. Fijn is, dat we ook hier kunnen rekenen op de steun van 
ouders!  
 
Na enkele jaren zal het sponsorbord in de gang weer leven in worden ge-
blazen. Elk jaar zal hier gespaard worden voor een doel. Helaas is het nieu-
we bord nog niet te bewonderen maar zodra het zover is zal iedereen hier 
zeker van op de hoogte worden gesteld.  
 
 
 



 
Ook hebben we weer waardevolle contacten opgedaan met bedrijven die 
ons helpen om alles betaalbaar te houden. Het huishoudboekje van de 
groep ziet er goed uit, als bestuur gaan we er alles aan doen om het zo te 
houden. Zo gaan we verder op zoek naar vaste huurders van het gebouw 
en gaan we binnenkort tevens de nieuwe contributievorm evalueren waar 
we nu een jaar mee hebben gedraaid.  
 
Ook binnen het bestuur vind er op het vlak van financiën een verschuiving 
plaats. Fred is gestopt per 1 januari als penningmeester en gaat op de ach-
tergrond zich bezighouden met de boekhouding van de groep. Op dit mo-
ment zijn we druk bezig om dit gat weer gevuld te krijgen! Fred, nogmaals 
dank voor al jouw inzet de afgelopen jaren!  
 
De programma’s voor de komende maanden zijn in de maak, de voorberei-
dingen voor de zomerkampen zijn al gestart.............2013 zal ongetwijfeld 
vol staan met mooie kampen en opkomsten, we zullen hard moeten wer-
ken om onze ambities waar te maken, aan ambities hebben we binnen de 
groep zeker geen gebrek. Des te trotser we hier volgend jaar weer kunnen 
terugblikken!    
 
Op naar een mooi scoutingjaar!  
 
Met vriendelijke groet,  
Joris Hendriksen 
Voorzitter 



Vanaf de beverzolder 
 
We zijn dit jaar begonnen met het overvliegen van 5 bevers en we hielden 
er nog maar een paar, maar hele gezellige bevers over, gelukkig zijn er al 
een paar nieuwe bevers bij. 
 
Begin oktober hebben we 7 bevers geïnstalleerd en we hebben ons eerste 
insigne van Keet Kleur al op de blouse mogen naaien. Want bijna alle op-
komsten staan in het teken van een van onze spelfiguren uit ons Hotsieto-
nia dorp. En wanneer de bevers minimaal 3 keer geweest zijn hebben ze 
weer een insigne verdient. 
  

Op 24 november was er een prachtige the-
ater voorstelling van de theater groep Joy 
acts, waar nog wel 50 andere bevers van 
andere scouting groepen uit de regio naar 
kwamen kijken.  
De voorstelling ging over een boef die het 
grote boek van Sinterklaas had gestolen. 
Twee pieten moesten het boek weer terug 
zien te krijgen, zonder dat het in de krant 
kwam. En gelukkig ze kregen hulp van 

Freek en Letty, en het boek kwam weer terug bij de Sint. 
 
1 December mochten we de Sint en zijn twee pieten op onze beverzolder 
ontvangen. Alle bevers mochten bij de Sint komen. 
Omdat veel bevers met hun zwemles bezig zijn of al 
hun diploma hebben gehaald, deed Piet Pedro 
even voor hoe je moet zwemmen. En gelukkig had 
Sinterklaas voor iedereen een leuk cadeautje mee 
gebracht.  
 
De week erna mochten alle bevers papa of mama 
mee nemen, om eens te kijken wat we  op een za-
terdagmiddag doen en om de leiding beter te leren 
kennen. 
Na een voorstel rondje op de beverzolder hebben 



we een snoepkrans gemaakt voor de vogels. Vervolgens een lekker glaasje 
ranja en een snoepje. Nog  een balspelletje in de sneeuw. Daarna gingen 
Freddie, Sterre en Pompedomp weer verder met de snoepkrans. Intussen 
praatte Rozemarijn de ouders bij over het beverteam,  kamp en het behalen 
van  insignes maar ook dat we af en toe hulp vragen. 
 
En we hebben dit beverjaar afgesloten met een heus kerstdiner, bereid 
door de leiding. 
De bevers waren zo aan het genieten dat we nog maar tijd over hadden 
voor een klein spelletjes en toen kwamen de ouders de bevers al weer op-
halen. t 
 
En voor het nieuwe jaar staan er gelukkig alweer een paar bevertjes te 
trappelen om ook te mogen komen kijken, maar mochten jullie nog een 
vriendje of vriendinnetje hebben die ook graag wil komen kijken dan mo-
gen jullie hem/haar altijd meenemen, want we kunnen nog wel wat bever-
tjes gebruiken. 
 
Namens het beverteam 
Rozemarijn 



Schaatsen met de welpen 
Zoals iedereen heeft kunnen merken was het de afgelopen 2 weken in ja-
nuari weer echt winter in Nederland. Ook de welpen hadden een echt win-
tergevoel, dat als hoogte punt de opkomst van 12 januari had. Toen gin-
gen we namelijk met alle welpen schaatsen op de ijsbaan in Nijmegen, Tri-
avium. En alsof dat niet genoeg was, gingen we dit samen met de welpen 
van scouting Westervoort doen, dus dubbel zo leuk!  
 
Op de dag zelf verzamelden alle welpen warm aangekleed op het troep-
huis. Toen iedereen na het openen compleet was, konden we in de auto 
springen om snel naar Nijmegen te toeren. Gelukkig waren er ook enkele 
enthousiaste ouders die wilde rijden, want al die welpen hadden nooit alle-
maal in de auto's van de leiding gepast. De ouders die reden mochten uiter-
aard ook de hele opkomst lekker mee schaatsen.  
 
Eenmaal aangekomen bij Triavium moesten we nog even wachten tot alle 
welpen uit Westervoort er ook waren, en tot de leiding al die kaartjes had 
gekocht, maar toen konden we toch eindelijk naar binnen! Eerst even bij 
het verzamelpunt de zelf meegenomen lupa's oppeuzelen, en toen snel de 
schaatsen aan. Sommige welpen hadden hun eigen schaatsen meegeno-
men, maar de meeste moesten nog even de schaatsen huren bij de baan 
zelf. Na wat passen en meten waren dan eindelijk alle welpen er klaar voor 
en konden we de baan op. Er werd heel wat afgeschaatst, waarbij sommi-
ge welpen als echte snelheidsduivels over ringbaan schoten, en anderen  
zich prima vermaakten op de funbaan en daar het schaatsen wat beter on-
der de knie kregen.  
 
Uiteindelijk werd het weer tijd om naar Zevenaar terug te gaan, want de 
opkomst was nog niet voorbij! Terwijl de welpen even konden ontspannen 
in de grote zaal en naar de film        Ice Age 3 keken, waren Warbol en Drin-
tel in de keuken nog een lekkere wintermaaltijd voor de welpen aan het 
koken! Toen het eten klaar was en de film afgelopen konden de welpen 
genieten van een heerlijke stroganoff maaltijd, en na een lange dag schaat-
sen konden de meeste welpen wel 2 borden op! Tot slot was er nog een 
lekker toetje, en toen dat ook op was, had de leiding ondertussen buiten 
het kampvuur aangemaakt. Als afsluiting van de leuke dag konden de wel-
pen nog even nagenieten met een beker warme chocolademelk. er bleken 
ook nog enkele komieken onder de welpen, en met wat moppen en grap-
pen was het zo alweer tijd om te sluiten. Na een lange dag was het voor de 
welpen tijd om weer naar huis te gaan, en ongetwijfeld konden ze goed 
slapen die nacht... 



 Januari April 
5 Wessel te Witt 3 Martijn Janssen 
6 Dylan van Dijk 7 Sandra Meijer-Fransen 
22 Henk Meerdink 11 Rens Heister 
28 Sheila van der Ende-Kip 19 Ankeneel Breuning 
28 Arthur Jansen 21 Rowan Belle 
29 Gerbrand Brouwer 23 Daniel Scherrenburg 
30 Elise Lemm 23 Kim van Kempen 
  27 Harry van Alst 
Februari 27 Constance Frissen 
2 Robin Oude Luttikhuis 27 Rogier Fransen 
8 Phia Kuster  
10 Marlot Lamers 
10 Malte Torma 2 Luca Dorigo 
13 Jesse Pennekamp 2 Stef Wensink 
13 Sander Simons 13 Paul van den Berg 
14 Koen Wentholt 15 Leontien Kuster 
16 Jurjen Fransen 19 Joes van de Walle 
17 Edwin Kuster 22 Silva Bezemer 
17 Robin Peters 22 Juna van Essen 
17 Emma Vink 23 Dieuwertje Gerritsen 
20 Ella Rosmulder 24 Berry Middelkoop 
20 Titus Breuning 26 Mijko Lamers 
21 Jeroen Marks 26 Guido Hendriksen 
22 Mohammed Drost  
27 Cas Bremer Juni  
28 Eilisha van Leeuwen 2 Bart van de Laar 
  4 Patries Overmars 
Maart 6 Marije Godschalk 
1 Niels Berkel 11 Jip Smaling 
6 Kyan van Essen 18 Youri Lemm 
7 Coen Gerritsen 20 Max-Peter Breuning 
8 Dinja Bezemer 24 Marick Lamers 
15 Shana Schäfer 26 Omar Drost 
18 Dennis Jansen 30 Kees Kohlmann 
24 Daan Spijker   
    
    

Mei 



 

Naam Sheila Deborah van der Ende-Kip 
Leeftijd 29 
Geboorteplaats Zevenaar 
Woonplaats Zevenaar 
Beroep/opleiding InterieurStylist / nu Huishoudelijk me-

dewerker voor ouderen 
Waarom deze interesse? 1ste leuk, creativiteit, schuif graag met 

meubels. 2de doe graag sociaal werk 
Andere hobby’s zijn: EHBO, wandelen, creatief bezig zijn 
Ik ben verslaafd aan: Honden, tv kijken 
De Beste film: The Help 
Op TV kijk ik graag naar: Private Practis, Grey Anathomy, Hawai 

5O, engelse acties series. 
De mooiste CD vind ik: Alle CD’s van Il Divo 
Ik hou erg van: Italiaans eten en natuurlijk mijn Man 

(Tijmen) 
Ik heb een grote hekel aan: Mensen die niet eerlijk zijn 
Omschrijf jezelf in vijf woorden: Creatief, Sociaal, Behulpzaam, Eerlijk en 

Eigenwijs 
Mijn lijfspreuk/levensmotto Heb ik niet. 
Ik ben bij Scouting Omdat ik het leuk vind om met kinderen 

om te gaan 
Ik heb hiervoor gekozen omdat: Mijn Man Tijmen erop zit 
Dit kost mij aan vrije tijd: Bijna elke zaterdag 
Als ik iets anders zou doen bij Scouting, 
dan was dat: 

Eventueel leiding bij een andere speltak. 

De leukste ervaring binnen Scouting 
was: 

Mijn eerste St. Joriskamp toen ik nog 
niet op scouting zat. 

Suggesties voor een evenement Regio Bever bosdag maar die staat al 
gepland in 2013 

Positief en negatief punt van de Suban-
hara Liemersgroep vind ik 

Altijd gezellig, veel vrienden. 
Negatief heb ik niet, maar er zijn  altijd 
wel verbeter punten. 

Wil je nog iets kwijt, of heb je iets bij-
zonders te melden? 

Nee. 

Wat is de boodschap aan degene hier 
naast je? 

Ik hoop dat je nog vele jaren met plezier 
groepsbegeleider bij Subanhara blijft. 



Naam Sandra Meijer 
Leeftijd 41 
Geboorteplaats Rotterdam 
Woonplaats Zevenaar 
Beroep/opleiding management assistent & activiteitenbe-

geleider 
Waarom deze interesse? veelzijdigheid qua werkzaamheden 
Andere hobby’s zijn: o.a. bezoek filmhuis, theater, museum, 

lezen, tekenen, wandelen, reizen 
Ik ben verslaafd aan: nagelbijten (helaas) 
De Beste film: Micmacs à tire-larigot 
Op TV kijk ik graag naar: documentaires over landen, volkeren, 

natuur, wetenschap, gedrag etc. 
De mooiste CD vind ik: Joshua Tree  - U2 
Ik hou erg van: Jurjen 
Ik heb een grote hekel aan: het verdwijnen en vervuilen van natuur 
Omschrijf jezelf in vijf woorden: betrokken, enthousiast, creatief, leer-

gierig, oplossingsgericht 
Mijn lijfspreuk/levensmotto drie maal drie is negen, ieder zingt zijn 

eigen lied (uit een kinderliedje/spel) 
Ik ben bij Scouting groepsbegeleider 
Ik heb hiervoor gekozen omdat: nieuwe, leerzame ervaring 
Dit kost mij aan vrije tijd: 2 - 8 uur per week 
Als ik iets anders zou doen bij Scouting, 
dan was dat: 

secretaris, leiding, penningmeester 

De leukste ervaring binnen Scouting 
was: 

bezoek zomerkamp Welpen 2012 

Suggesties voor een evenement Fancy fair 
Positief en negatief punt van de Suban-
hara Liemersgroep vind ik 

p: de sfeer en de enorme inzet van alle 
vrijwilligers 
n: geen idee op dit moment 

Wil je nog iets kwijt, of heb je iets bij-
zonders te melden? 

Voor iedereen de allerbeste wensen 
voor 2013! 

Wat is de boodschap aan degene hier 
naast je? 

Veel plezier in 2013! 



Het was een actieve, gezellige en afwisselen-
de afsluiting van 2012 voor de scouts. We 
hebben net de oliebollen achter de kiezen en 
de kerstopkomst nog vers in het geheugen. 
Een mooie opkomst die dit keer best relaxed 
was. We startten met de ontmoeting met 
weerwolven, konden daarna aanschuiven 
aan een uitgebreid chinees-indisch buffet en 

werden tenslotte 
netjes afgeleverd 
bij de Jeu de Boule baan om daar lekker ont-
spannen de rest van de avond met ballen te 
gooien.   
 
Het seizoen begon met een flink aantal nieuwe 
scouts! Geweldig dat al die overgevlogen wel-
pen en de nieuwe leden veranderden van ‘even
-de-kat-uit-de-boom-kijk-kids in echte scouts. 

Even wennen dus, ook voor de oudere scouts. Ondertussen is iedereen ge-
ïnstalleerd en zijn er twaalf nieuwe scouts die enthousiast met de leuke pro-
gramma’s meedoen.  
 
Heel bijzonder was ons introductiekamp. 
Eind oktober op de fiets naar Tolkamer 
en kamperen bij het water van De Bij-
land. Iedereen was tot de tanden bewa-
pend met mutsen, handschoenen, goede 
slaapzakken en heel warme kleren. We 
wisten dat het erg koud zou worden . . . . 
. niemand klaagde! Na de warme maal-
tijd werd het snel kouder en tegen 21 
uur vroor het al. We hebben ons bij de 

rivier in an-
dermans armen laten vallen en in het donkere 
bos geprobeerd om uit handen van de leiding 
te blijven, heel spannend. Het was superge-
zellig bij het warme kampvuur in het dorp 
met de weerwolven. ’s Nachts is het -6 graden 
geweest, gruwelijk koud, maar heel bijzonder. 
Effe ochtendgymen, lekkere verse Deutsche 
Brötchen en alles met z’n allen weer oprui-
men en afbreken. Wat een samenwerking!  



Verschillende opkomsten zijn we heel druk ge-
weest met Angry Birds. Papiermaché, verven, 
nog mooier maken en uiteindelijk die bange 
vogeltjes met gepionierde katapulten weg-
schieten. Was tof! 
 
Heb je die opvallende insignes al gezien? Oran-
je gekleurd en op de linkermouw van veel 
scouts. Regelmatig hebben we opkomsten 
waarbij ‘challenges’ uitgevoerd worden. Drie challenges in een bepaalde 
categorie levert een insigne op. En dat verdient best lekker als je enthou-
siast meedoet tijdens de opkomsten. 
 
Tenslotte nog een paar weetjes. Wist je dat: 

 er een scout is die bij bittere kou voldoende heeft aan zijn t-shirt en 
scoutblouse... 

 iemand niet in de leidingtent wilde liggen en midden op het veld 
best lekker geslapen heeft... 

 Sint zijn bril was vergeten en dus de scout die naast hem zat niet her-
kende... 

 als je je zakmes wilt aftekenen er wel moet weten hoe je ermee om 
moet gaan... 

 als het koud is je beter je roze crocs kunt inruilen voor warme schoe-
nen... 

 het best moeilijk fietsen is als je van de bult over een baan van 
sneeuw wilt rijden... 

 scouts onnodig fietssleutels verliezen en speciaal daarvoor een sleu-
telvanger gemaakt wordt... 

 als je bonen afgiet, 
je beter de bonen 
IN de pan kunt hou-
den... 

 we zelfs een scout 
hebben die nu nog 
in Limburg woont... 

 we Vera nu al mis-
sen en een af-
scheidsopkomst aan 
het voorbereiden 
zijn... 



De Explorers hebben het najaar van 2012 niet stilgezeten! In dit stukje zal 
ik terugblikken op de eerste helft van het seizoen 2012/2013 en vooruit-
blikken op wat de 2e helft van dit seizoen nog voor ons in petto heeft! 

Tijdens de reunie waar ruim 30 
(oud-)Explorer(begeleider)s aan-
wezig waren hebben we op ge-
paste wijze afscheid van Coen ge-
nomen. Hij heeft een mooi boek 
gekregen met foto’s van iedereen 
die de afgelopen 10 jaar bij de 
Explorers heeft gezeten en soms 
een persoonlijk bericht daarbij. 
Nog 1 maal: Coen, onzettend be-
dankt voor je inzet de afgelopen 
10 jaar! 

De reunie bracht naast een hoop mooie herinneringen en een afscheid ook 
iets ‘nieuws’! Hugo, begeleider in de seizoenen ‘02-’03 & ‘03-04, was er ook 
en bij het weer zien van de Explorers begon er van alles te kriebelen! In de 
weken daarna is Hugo een aantal keren komen kijken en heeft een aantal 
opkomsten gezellig meegedaan om aan het eind van het jaar te besluiten 
weer als (parttime) begeleider terug te komen bij de Explorers! Hier zijn wij 
natuurlijk super blij mee en wij wensen Hugo dan ook veel succes en ple-
zier!! 

Maar voordat we zo ver waren 
zijn er natuurlijk een aantal leuke 
dingen gebeurd! Zo zijn de Explo-
rers op introductiekamp geweest! 
In geheel nieuwe stijl zijn we in 
plaats van op het gebouw te blij-
ven zaterdagochtend op de fiets 
vertrokken naar Overasselt om 
daar ons introductiekamp te hou-
den! Dit was super gezellig! Jam-
mer wel dat er in de week vooraf-



gaand (t/m zaterdagochtend 11 uur zelfs, toen we al onderweg waren dus) 
1 voor 1 afmeldingen binnen kwamen waardoor er uiteindelijk maar 3 Ex-
plorers aanwezig waren. Gelukkig heeft dit bij de groep wel wat te weeg 
gebracht, want zo’n laag opkomstaantal hebben we de rest van de 1e helft 
van het seizoen niet meer gehad! 

 

 

 

 

 

De opkomst die alle Explorers onge-
twijfeld het meeste bij zal blijven van 
het afgelopen half jaar was het maken 
van een heuze hottub! In 2 middagen 
werd onder leiding van Malte en Erwin 
een hottub gepionierd! Nadat deze 
gereed was werd er in een geprepa-
reerde ton met hierin een koperen 
buis bevestigd een vuurtje gestookt. 
Hierna werd er water door de spiraal 
het bad in gepompt waarna er na een 
uurtje of 2 zowaar een lekker badje 
ontstond waar de Explorers uiteinde-
lijk met z’n 6-en in konden! Het was 
begin december en dus best fris als je 
het bad uit moest!  



Uiteraard hebben de Explorers tra-
ditioneel de 1e helft van het seizoen 
afgesloten met het kerstkamp. Hier 
deed Jurrian de minder leuke mede-
deling dat hij per direct zal stoppen 
met Scouting. Dit vinden we als af-
deling natuurlijk erg jammer en we 
willen middels deze weg Jurrian 
nogmaals bedanken voor zijn inzet 
de afgelopen jaren en hem laten 
weten dat de deur altijd open staat 

mocht hij toch weer zin krijgen om op zaterdagmiddag eens langs te ko-
men! Na dit mindere nieuws hebben de Explorers een filmmarathon gestart 
en na een lekker kerstontbijt de volgende ochtend ging ieder weer huis-
waards. 

Al met al een bewogen, maar erg leuk half jaar! Komend half jaar zal voor 
een aantal Explorers in het teken staan van kijken bij de andere speltakken. 
Zij vliegen begin volgend seizoen namelijk over en mogen er dus voor kie-
zen om leiding te worden bij een van de jongere speltakken. Voor onze 
Scoutinggroep zou een lading nieuwe leiders erg fijn zijn aangezien er de 
afgelopen jaren weinig nieuwe leiding is bijgekomen en de zittende gene-
ratie langzaam plaats zal willen gaan maken voor vers bloed! Daarnaast 
hebben we natuurlijk een heleboel leuke opkomsten, het Sint Joriskamp en 
zullen we voorbereidingen moeten 
gaan treffen voor ons zomerkamp 
wat dit jaar de JamBe13 (Nationale 
Jamboree van België, 
www.jambe13.be) zal zijn! Genoeg 
te doen dus! 

Tot eind juni! 

Namens alle Explorers van RSA705, 

Tijmen Kip 



Geachte Lezer, 

Na een aantal jaar het Lopend Vuurtje vorm te hebben gegeven heb ik af-
gelopen groepsraad aangegeven deze taak graag over te willen dragen. 
Dit omdat ik niet genoeg tijd kan vinden om alle leuke verhalen van alle 
speltakken samen te voegen. Ik vind dat een clubblad als ons Lopend Vuur-
tje meer aandacht verdient dan ik het nu kan geven. 

Daarom zijn we per direct op zoek naar een eindredactie/vormgever voor 
dit leuke clubblad! Je taken bestaan uit het samenstellen van dit clubblad 
en het (digitaal) verspreiden hier van. Uiteraard ben ik bereid om de eerste 
keer hierbij te assisteren! 

Daarnaast kan ik melden dat tijdens dezelfde groepsraad is besloten het 
Lopend Vuurtje weer in gedrukte vorm te verspreiden! Het zal niet meer 
per kind verstrekt worden, maar in een bak in de gang van ons Troephuis 
komen te liggen. Hier kunnen alle geïnteresseerden een exemplaar pakken 
om mee te nemen naar huis. Uiteraard blijft de digitale versie ook beschik-
baar via onze website! 

Als je interesse hebt in het overnemen van de taak van eindredactie/
vormgever dan kan je via de website een mailtje sturen naar onze PR-
afdeling! 

 

Met vriendelijke Scoutinggroet, 

Tijmen Kip 



TROEPHUIS WEBSITE POSTADRES 
Slenterweg 29 
6905 DP Zevenaar 
tel: 0316-527884 

www.subanharaliemersgroep.nl Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 

 
EMAILADRES 

 

SCOUTING SUBANHARA-LIEMERSGROEP ZEVENAAR 
   

 
 
 

   

BESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Larysa Demyanova  
Accommodatie Dennis Jansen  
Groepsbegeleider Sandra Meijer  
Groepsbegeleider 
PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  
PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  
Activiteiten Vera Barendregt  
   

SUBCOMMISSIE VERHUUR 
Voor verhuur van ons troephuis kun terecht op onze website. 

 

MINI SCOUT SHOP 
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 via het con-
tactformulier op onze website. 
 

OPZEGGING 
Kijk voor informatie met betrekking tot opzeggen voor in dit Lopend Vuurtje of op on-
ze website! 
 

CONTRIBUTIE 
De contributie wordt zoveel mogelijk met automatische incasso geïnd omtsreeks 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. Stichting 
Subanhara Liemers. 
 

INLEVEREN KOPIJ 
De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd  
te worden via email op het bekende adres of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor  15 juni 2013! 

Vacant 



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

WELPENLEIDING 
Kees Kohlmann 
Robin Peters  
Niels Barten 
Rik Hoppenreijs 
Leontien Rutjes 
 

SCOUTSLEIDING  
Remko Bezemer 
Joris Hendriksen 
Bart van de Laar 
Daan Spijker 
 
EXPLORERBEGELEIDING 
Tijmen Kip 
Erwin Grob 
Hugo Wiersema 



 

 

Wij zijn in bezit van een prachtig monumentaal gebouw daterend uit 1898. 
Om inkomsten te krijgen verhuren we het gebouw onder andere aan ande-
re verenigingen. Daarom zijn wij voor het beheer van ons Troephuis op 
zoek naar een  

Beheerder M/V 

Wat ga je doen? 

Deze functie houdt in dat je een eerste aanspreekpunt bent van de verschil-
lende gebruikers van het Troephuis. Dat is natuurlijk de scoutinggroep zelf, 
maar dit zijn ook reguliere huurders en incidenteel verhuur. Je werkt hierbij 
nauw samen met het bestuurslid Accomodatie.  

De volgende taken behoren tot je takenpakket: 

 Inplannen van verhuur met eventueel voorafgaande bezichtigingen 

 Opstellen en versturen huurcontracten incidenteel verhuur 

 Uitgifte en inname van sleutel incidenteel verhuur 

 Controle van het gebouw en de spullen na elk verhuur 

 Inplannen van incidenteel verhuur in de groepsagenda 

 Lichte schoonmaakwerkzaamheden na verhuur 

 Aanvullen benodigdheden als toiletpapier, koffie, et cetera 

Wat vragen wij van jou? 

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen 
en te overleggen 

 Je kunt goed communiceren 

 Je hebt een dienstverlenende instelling 

 Je denkt in oplossingen en mogelijkheden 

 Je hebt zin om deel te zijn van een ontzettend gezellige groep!  

Interesse in deze vacature?  

Neem contact op met Joris Hendriksen, voorzitter Subanhara Liemersgroep  

Via het contactformulier op onze website. 


