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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. 

E-mail 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 het schrijven van dit stukje staat het water in de rivieren onnatuurlijk 
hoog en is een koude en natte periode nog maar kort geleden. Als we ons 
als echte Scouts zouden verdiepen in de natuur en op basis daarvan zou-
den bepalen in welke maand we leven, kwamen we wellicht bedrogen uit. 
Gelukkig heeft de gemiddelde Scout tegenwoordig een smartphone en is 
vergissen haast onmogelijk. Dat maakt dat alle activiteiten de afgelopen 
maanden zoals altijd doorgang hebben kunnen vinden en dat alle teams 
op dit moment druk zijn met de laatste voorbereidingen voor het spektakel 
van het jaar; de zomerkampen! Voorbereiden en organiseren is voor de lei-
dingteams een tweede natuur en in tegenstelling tot vroeger begint het 
plannen van een zomerkamp vaak al een jaar van tevoren. Echter, het zou 
te kort door de bocht zijn om te schrijven over de komende kampen dus 
daarom hierbij een greep wat er de afgelopen maanden is gebeurd naast 
de reguliere opkomsten: bosdag van de Bevers, Bever-Doe-Dag, Regiowel-
penweekend, St. Joriskamp, Scouting Xperience, RSW, Koninginnedag, Do-
denherdenking, SakaZeiK en dan vrees ik dat ik nog een heleboel ben verg-
eten! Een aantal van deze activiteiten komt terug in dit Lopend Vuurtje, ik 
hoop dat u veel plezier beleeft bij het lezen van deze avonturen.  

Daarnaast wil ik u op de hoogte stellen van een aantal wijzigen binnen het 
bestuur. Op dit moment zijn er drie bestuursleden hun proefperiode inge-
gaan te weten Larysa van Hunen – Demyanova, Eelco van Brink en Judith 
Hetterschijt. Larysa gaat Fred van Kempen opvolgen als penningmeester, 
Eelco gaat in de toekomst Joram van Kempen opvolgen als PR man en Ju-
dith heeft, naast het opmaken van het Lopend Vuurtje,  aangegeven de 
vacature van groepsbegeleider in te gaan vullen, dit doet zij samen met 
Sandra Meijer. Als bestuur zijn we verguld met deze aanwas van buiten de 
vereniging en hopen dat zij hun plek gaan vinden en als echte Scouts  – 
geheel in lijn met de nieuwe campagne 
van Scouting Nederland- zich telkens la-
ten uitdagen, veel succes gewenst!  

‘Laat je uitdagen!’ is ook wat ik alle Be-
vers, Welpen, Scouts en Explorers en hun 
leiding/begeleiding wil meegeven voor 
de komende kampen! Ik weet zeker dat 
alle kinderen een fantastisch kamp gaan 
beleven, veel plezier en succes allen ge-
wenst!  

Prettige zomer!  

Met vriendelijke Scoutinggroet,  

Joris Hendriksen.  



Vanaf de beverzolder en Hotsietonia dorp, 
 
Ook in januari zijn we weer verder gegaan met allemaal opkomsten in het 
teken van de spelfiguren. Zo heeft Rozemarijn ons geleerd hoe we veilig en 
gezond kunnen werken en eten. Samen met Rozemarijn koekjes gebakken, 
nadat weer eerst alle ingrediënten bij elkaar gezocht hadden, middels ons 
boodschappenlijstje. 
  
In februari heeft 
Sterre tijdens een 
gezellig kamp ons 
meegenomen in 
een reis door Euro-
pa. Nadat we onze 
tent hadden inge-
richt,  hebben we 
ons reisplan uitge-
stippeld. Vanuit Ne-
derland vertrokken 
we per auto naar 
Duitsland waar we 
een bezoek brach-
ten aan Tiergarten 
Kleef. Na een rond-
wandeling langs ezels, lama’s, roofvogels , vossen en zeehonden werd na-
tuurlijk de speeltuin ook uitgebreid verkend.  
 
Tegen vieren gingen we weer terug, de bevers hadden zich lekker warm 
gespeeld maar de leiding moest zich in de auto een beetje opwarmen, 
want het was rond het vriespunt. 
Op het Troephuis aangekomen ging onze reis verder naar Italië voor een 
heerlijk Italiaans pastagerecht, spaghetti Bolognese en natuurlijk heerlijk ijs 
met slagroom. Nadat de afwas was gedaan, namen we de boot richting 
Griekenland waar we een Griekse disco hadden op de beverzolder. Er werd 
volop gedanst door zowel bevers als leiding. Moe en warm gedanst in de 
disco, nog even bijkomen bij het kampvuurtje en toen werd het tijd om 
naar bed te gaan. 



In de nacht was het flink gaan snee-
uwen, dus toen wij ’s morgens wak-
ker werden lag er een dik pak 
sneeuw. Dit was natuurlijk logisch 
want we waren inmiddels in Zwe-
den beland bij het kampvuur, voor-
dat we gingen slapen.  
Maar aangezien ons ontbijt  in Enge-
land stond voor de bacon en eggs, 
snel met de boot naar de overkant. 
Waar we bijna allemaal genoten van 
een gebakken eitje met spek. 
 
Vervolgens wilden we  met de zeilboot terug naar het vasteland, en daar-
om  hebben we zelf onze zeilbootjes gemaakt en uitgeprobeerd in de was-
bak. Sommige bleven mooi drijven, andere bootjes moesten nog wat zee-
waardige worden gemaakt. Natuurlijk wilden de Bevers nog even spelen in 
de sneeuw en gelukkig had Pompedomp de slee meegebracht. Na een half 
uurtje in de sneeuw nog even opwarmen met een Belgische wafel en toen 
werd het al langzaam aan tijd om onze spullen te pakken en naar huis te 
gaan. 
   
Ook de Scouting Experience was een leuke ervaring voor de Bevers. Samen 
met de Welpen trokken zij ook de wereld over om op elk werelddeel  de 
gebruiken  te ervaren van dat wereld deel. Zo werd er in Amerika echt 
houtgehakt, in Europa mochten we een kunstwerk maken met verf, in Afri-
ka werden er echte muziekinstrumentjes gemaakt. 
 
Op 13 april waren we uitgenodigd bij de Velpse Woudlopers voor een be-
ver bos dag. Bas Bos en Rebbel leidde ons rond door hun bos samen met 
nog meer Bevers uit de regio. Deze dag verdienden alle Bevers een Bas Bos 
badge. 
  
De week erop was er het St. Joriskamp dat werd gehouden. Dit was een 
mooi kamp dat zich afspeelde in de bossen van Zeddam, waar allerlei 
vreemde figuren in Arabische pakken de jeugdleden welkom heette. 
 



En op 8 juni was er de Bever-doe-dag op de Waterberg in Arnhem. Deze 
dag stond in het teken van Stanley Stekker die met zijn tijdmachine op het 
dorpsfeest een holbewoner toverde. Maar helaas toen ging de tijdmachine 
stuk en moest de Bevers door middel van opdrachten de onderdelen voor 
de tijdmachine weer bij elkaar zoeken. Zodat de holbewoner weer terug 
kon naar zijn eigen tijd en wij konden genieten van een lekker stukje taart 
en limo. 

In het Lopend Vuurtje kunnen we maar een paar foto’s plaatsen maar op 
de site staan nog veel meer foto’s over de dingen die jullie hebben meege-
maakt bij de Bevers. 

Na de zomer zullen Mila, Romy, Marlot, Emma en Tijn overvliegen naar de 
welpen, maar gelukkig hebben zich al weer nieuwe bevers aangemeld zo-
dat we volgend seizoen weer verder gaan met een heel gezellig program-
ma.  

Namens het beverteam, 

Rozemarijn  



 

 

 

  
 JUNI  SEPTEMBER 

2 Bart van de Laar 5 Peter Hulkenberg 
6 Marije Godschalk 8 Larysa van Hunen-Demyanova 
11 Jip Smaling 9 Kim Alberts 
18 Youri Lemm 14 Joris Hendriksen 
20 Max-Peter Breuning 24 Vera Barendregt 
24 Marick Lamers 24 Mika Bongers 
30 Kees Kohlmann 26 Fanny van Drunen 
    
 JULI   
2 Simone Geerling   
3 Auke Spijker   
5 Kelly Weenink   
14 Joost Overmars   
19 Chris Geurts   
27 Lucas van Uem   
29 Meike van Alst   
31 Renée Groot   
    
 AUGUSTUS   
1 Simon Arends   
2 Fred van Kempen   
4 Lars Kumeling   
5 Remko Bezemer   
7 Zefanja Langeberg   
8 Lesley van Dijk   
10 Joram van Kempen   
10 Jimmy Wijnbergen   
16 Sjoerd Keultjes   
16 Marit van der Graaf   
18 Hanne van der Graaf   

31 Tommy Kuster   

23 Neeltje van Alst   
30 Florian van Drunen   



De welpen hebben weer een actief, uitdagend en creatief seizoen achter de 
rug. Alhoewel,… bijná achter de rug! Het belangrijkste moet namelijk nog 
komen, het zomerkamp! Dat belooft dit jaar weer grandioos te worden. We 
gaan met 21 welpen naar Ewijk, wat ons daar te wachten staat dat is nog 
maar de vraag. Bent u ook zo benieuwd? Ongetwijfeld leest u dit in de vol-
gende editie van dit blad. Hieronder wil ik met u graag even terugblikken 
op twee kampen van de welpen in de laatste maanden van dit seizoen. 
 
WOK 
In maart was er het jaarlijkse WOK 
(Welpen Ouder Kamp). Tijdens dit 
weekend mag iedere welp één van 
zijn ouders meenemen. De uitnodi-
ging voor dit weekend stond vol met 
dure woorden en is afkomstig van 
de familie von Kampvuurkuyl tot 
Zandkasteel van Bindsbergen. De 
welpen zijn samen met hun ouder 
uitgenodigd voor een verblijf op het 
bijzonder luxe en alleraardigst gele-
gen Troephuys.  
 
In het Troephuys brandt dat week-
end een heerlijk openhaardvuurtje. 
Er hangen mooie antieke schilderij-
en aan de muur en zelfs een jachtge-
weer! Maar wat is hier gebeurd? Iets 
is hier niet in de haak! De familie van 
adel heeft tijdens hun diner de 
avond tevoren gevulde kalkoen ge-
geten, maar wat daarna gebeurd is zijn ze vergeten! Tot overmaat van 
ramp blijkt al hun geld ook nog eens kwijt te zijn! De Welpen en ouders 
wordt gevraagd te helpen met uitzoeken wat er die bewuste avond is ge-
beurd. 
 
Natuurlijk moeten de ouders en welpen eerst wat aan hun outfit doen! De 
één knutselt een zeer mooi gouden polshorloge de ander een echte strop-
das voorzien van dubbele windsor knoop. Dan wordt er een brief afkomstig 
van het CJIB bezorgd! Het betreft een boete voor te hard rijden nabij land-
goed Halsaf! Aldaar wordt een flinke pot cricket gespeeld totdat de tele-
foon gaat…. Een onbekend persoon vertelt dat de familie gisteren een schil-
derij gestolen heeft in huize Halsaf. Eenmaal terug op het Troephuys blijkt 



dit schilderij in de diepvries te liggen! Het is compleet ingevroren in een 
blok ijs! Er wordt besloten dit tijdens het eten te ontdooien bij het haard-
vuur. 
De Welpen worden verrast met een zeer luxueus zes-gangen diner! Een 
flink deel van de avond zitten de Welpen en ouders aan tafel te genieten 
van de amuses, hoofdgangen en desserts. Na het eten vinden we op het 
schilderij een telefoonnummer. We bellen dit en krijgen contact met een 
man die woest is! Hij noemt zich de ‘man met de hamer’. Hij vindt dat de 
familie onzorgvuldig is met hun geld, ze kunnen er niet mee omgaan en 
geven geld uit aan de meest nutteloze luxe. 
Op zondag komt de bewuste man langs. Hij vertelt dat hij de familie een 
lesje wilde leren! Zoals de familie geld over de balk smijt; dat kan echt niet! 
De man bekent op de bewuste avond vergeetdrank in de kalkoen te heb-
ben gestopt! Daarna heeft hij het geld van de familie afgenomen. Hij stelt 
voor het merendeel van het geld te schenken aan een goed doel, het Lie-
mers museum. De familie von Kampvuurkuyl tot Zandkasteel van Bindsber-
gen gaat hier uiteindelijk schoorvoetend mee akkoord. 
 
Welpen Regio Weekend 
8 en 9 juni was het Welpen Regio Weekend in Arnhem op kampeerterrein 
de Waterberg. Een spannend weekend, voor veel Welpen is dit de eerste 
keer overnachten in een tent. Dit weekend was gezamenlijk met andere 
Welpengroepen uit onze regio, extra gezellig dus! Nadat alle bedjes in ge-
reedheid gemaakt zijn start het kamp zich in de kampvuurkuil.  
 

Er komt een viking aangerend, 
hij heeft een groot kompas vast 
dat hem heeft geleid naar dit 
nieuw ontdekte stuk land. Hij is 
van plan hier een kampement 
te bouwen! Maar even later 
verschijnt er plots een indiaan! 
Deze indiaan is van mening dat 
zij dit land als eerste gevonden 
heeft! Er ontstaat enige discus-
sie totdat er plots een piraat op 
het podium verschijnt. Deze 
piraat mengt zich in de discus-
sie en is op haar beurt van me-
ning dat zij recht heeft op het 

land. De aanwezige Welpen blijken verdeeld en voegen zich bij één van de 
stamhoofden. De Welpen van onze groep besluiten de viking te steunen! 



Een hevige strijd barst los. Er ontstaan op het terrein drie verschillende 
kampementen. Doormiddel van het doen van spellen kun je grondstof-
fen verdienen. Natuurlijk moet jouw kampement herkenbaar zijn en be-
schikken over voldoende kostbaarheden! Met de grondstoffen kun je 
spullen kopen voor het knutselen van een kampvlag, het vullen van de 
schatkist en het bouwen van bijvoorbeeld een tipi! Natuurlijk heeft elk 
kampement samen met zijn stamhoofd ook een mooie yell. 
’s Avonds na de heerlijke nasi maaltijd wordt de stand opgemaakt en 
blijkt dat de rivaliserende stamhoofden ongeveer evenveel kostbaarhe-
den bezitten in hun schatkist! Doormiddel van een smokkelspel probe-
ren de verschillende teams hun schatkist aan te vullen met goudenmun-
ten. Na afloop wacht er een heerlijk broodje knakworst bij een knap-
perd kampvuurtje. De Vikingen zijn al snel moe en vallen deze avond 
snel in slaap! 
De nacht was koud, een open sterrenhemel. De zondag werd een heer-
lijke zomerse dag! Deze ochtend vullen de Vikingen, indianen en piraten 
hun magen met een welverdiend ontbijt! Al snel blijkt dat de schatten 
vannacht gestolen zijn!  
 
 
 

 
 
 



In het bos lopen overal duistere rovers 
en handelaren. Enkelen van die hande-
laren delen diamanten uit, bij anderen 
kun je hiervoor hints kopen. De hints 
blijken versleuteld met een geheimtaal. 
Na ontcijfering blijkt de tekst een route-
beschrijving naar de verstopplek van de 
schat te zijn! De schat wordt uiteindelijk 
gevonden! Als de stamhoofden de 
schatkisten openen blijkt hier naast de 
kostbaarheden voor iedereen een mooie 
herinneringsbadge van het kamp te zit-
ten! 
 
Dit waren twee van de vele leuke activi-
teiten de afgelopen periode. Naast het 
WOK en het regioweekend zijn we na-
tuurlijk nog op Sint Joriskamp geweest, 
dit groepskamp stond dit jaar in het teken van het spel ‘Wie is de sjeik?’. 
Na een kamp met vele hints, opdrachten en vragen wist slechts één 
groepje de echte sjeik te ontmantelen! Ook hebben we een aantal leuke 

opkomsten op het troephuis gehad 
waaronder een opkomst hambur-
gers maken.  
 
Ook hebben we een opkomst be-
steed met de lijmpistolen, boorma-
chines en tackers die we gekregen 
hebben van gereedschappenmerk 
Bosch. Binnen no-time ontstonden 
er uit afvalhout, wasknijpers en kur-
ken de mooiste bouwwerken. Met 
Pasen hebben we gestreden voor 
het mooist beschilderde paasei. 
 
In het volgende lopend vuurtje de 
avonturen van de welpen op het 
zomerkamp! Wij hebben er zin in. 
 
Het Welpenteam 



VACATURE (BEGE)LEIDING EXPLORERS M/V 
(VRIJWILLIGERSFUNCTIE) 
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een 
nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn 
voor de ontwikkeling van kinderen/ jongeren in hun vrije tijd?  
En vind je het leuk om, samen met  andere vrijwilligers, scoutingactiviteiten  
te ondernemen? Ben je bovendien een aantal uur in de week hiervoor be-
schikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Ne-
derland, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uit-
dagende vrijetijdsbesteding biedt. Samenwerken, avontuur, respect voor 
elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij cen-
trale thema's.  
 
Scouting Subanhara Liemersgroep is een actieve Scoutinggroep en is lid 
van Scouting Nederland. Voor elke leeftijd bieden we wekelijks uitdagen-
de, avontuurlijke activiteiten aan. Dit alles is mogelijk door enthousiaste 
leidingteams.  
 
Voor deze leidingteams zoeken we momenteel versterking! 
Als leiding ben je - samen met je medeleiding - een deel van de zaterdag 
bezig met jouw groep kinderen, een speltak. De activiteiten zijn divers en 
toegespitst op de leeftijdsgroep. Onze vereniging kent vier speltakken: 
Bevers 5-7 jaar 
Welpen 7-11 jaar 
Scouts 11-15 jaar 
Explorers 15-18 jaar 
 
Wat doet de leiding? 
-  het samenstellen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de activitei-
ten* 
-  het verzorgen van een goed verloop van de opkomsten en het zomer-
kamp 
-  het begeleiden van jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling   
-  uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten 
 
(*Explorers doen dit zelf, de begeleider begeleidt de jongeren hierin) 
 



  
Ben jij degene die wij zoeken? 
-  minimaal 18 jaar oud (afhankelijk van de speltak) 
-  een enthousiaste, gemotiveerde instelling  
-  in teamverband kunnen werken 
-  willen investeren in eigen ontwikkeling 
-  ervaring met Scouting en leidinggeven is niet noodzakelijk 
 
 
Tijdsbesteding 
-  zaterdagmiddagen inclusief voorbereiding, circa 4-7 uur per week 
-  deelname speltakoverleg 2 tot 4 x per jaar 
-  deelname groepsraad 8 x per jaar 
-  voorbereiden van groepsactiviteiten en zomerkamp 

-  zomerkamp 1 week 
 
 
Wat bieden wij? 
-  een nieuwe uitdaging 
-  begeleiding, scholing 
-  de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen 
-  het opdoen van nieuwe contacten  
-  een uitgebreid activiteitenaanbod o.a. sport en spel, outdoor, creatief  
 
 
Aanname procedure 
-  kennismaking met groepsbegeleiding, teamleider en leiding 
-  meedraaien met enkele opkomsten 
-  formele aanstelling door de groepsraad 
-  overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (wordt vergoed) 
 
 
Wil je ander vrijwilligerswerk binnen onze organisatie verrichten? 
-  kijk op onze website of neem contact op met de groepsbegeleiding 
 
 
Maatschappelijke stage/ erkend leerbedrijf van Calibris/Europass Mobiliteit 
-  stagiaires zijn van harte welkom bij onze organisatie 
 
 
Meer informatie 
Neem vrijblijvend contact op met de groepsbegeleiding:  
Judith Hetterschijt en Sandra Meijer  
Via het contactformulier op de website: www.subanharaliemersgroep.nl. 

Scouting Subanhara Liemersgroep, Slenterweg 29, Postbus 2024, 6900 CA 
Zevenaar 

 



Een groot deel van de programma’s van de afgelopen tijd stond in het te-
ken van het zomerkamp. We hebben vuurtjes gemaakt, de tenten weer 
eens opgezet, keuken gepionierd, routetechnieken geoefend en meer van 
dat soort dingen. Voor het ka-
der, de PL’s en de APL’s, was er 
een speciaal kamp om hun lei-
derschapskwaliteiten te verbete-
ren. Het was erg leerzaam en 
gezellig. We speelden rollen-
spellen, leerden hoe je omgaat 
met verschillen tussen patrouil-
leleden en zetten de puntjes op 
de i met verschillende tech-
nieken. Het zomerkamp wordt 
nu dus vast een groot succes.  

Kamperen hebben we veel ge-
daan deze periode. Eén patrouille is naar de Regionale Scoutingwedstrijden 
(RSW) geweest waar ze hebben gestreden tegen patrouilles van andere 
groepen uit onze regio. Ze konden punten verdienen voor samenwerken, 
tent opzetten, keuken pionieren, koken, de hike lopen en thema-
aankleding. Het thema was the Flintstones. Helaas was het grootste deel 
van de aanwezige patrouilles beter dan onze patrouille, maar het was een 
leuke tijd. We hebben veel geknutseld voor de RSW.                



Van hout en papier-maché maakten 
we twee grote bowlingkegels en op 
Marktplaats kochten we wat laminaat 
voor een heuse bowlingbaan. Een deel 
van de leiding was er ook om een sub-
kamp te leiden. Vooral de bowling-
baan was een groot succes. De week 
erop was het Sint Joriskamp. Dat was 
de eerste aanraking met open water 
van dit kalenderjaar. Een vlottentocht 
op een plas in de buurt eindigde, zoals 
gewoonlijk, in een zwempartij.  

We hebben afscheid genomen van Ve-
ra, die is overgevlogen van de Scouts 
naar de Bevers. Vera, nogmaals dank 
voor je inzet en veel plezier bij de Be-
vers. Om de aanwas van nieuwe lei-

ding veilig te stellen, kwamen de Explorers een paar keer kijken en een 
deel van het programma verzorgen. Onder begeleiding van Kim en Elise 

hebben we erva-
ren en hoe het is 
om met een han-
dicap koekjes te 
bakken en Paul 
en Malte regel-
den dat we kon-
den schieten 
met luchtdrukpi-
stolen.  

 

 

 



Explorers, de 2e helft! 
 
Het is alweer 5 maanden geleden sinds ik het vorige stukje over de Explo-
rers heb geschreven. In de tussentijd is er veel gebeurd, een korte samen-
vatting. 
 
Nadat het nieuwe jaar traditioneel werd gestart met de Boerenkoolmaaltijd 
en de Explorers allemaal super hebben geholpen tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie diende het volgende grote project zich alweer aan: Carnaval! Tijdens 
deze 5 doldwaze dagen draaien de Explorers sinds een paar jaar gardero-
bedienst bij Carnavalsvereniging Paljas. Tijdens het 2e weekend van januari 
mochten we een tweetal keer vooroefenen tijdens de Revu, welke overi-
gens erg leuk was dit jaar. Hierna kon het aftellen tot Carnaval zelf begin-
nen. Na de vrijdag warmgedraaid te hebben met de scholieren van het 
Candea Collega konden de Explorers nog 4 avonden vol aan de bak! Het 
was af en toe passen 
en meten met de be-
zetting (want tussen-
door moesten we ook 
nog even tijdens de 
optocht naast de wa-
gen van de Prins lo-
pen, toch Stijn???), 
maar we hebben uit-
eindelijk weer een dik 
compliment van de 
organisatie EN een 
mooi bedrag, waarmee 
we dit jaar het vervoer 
van en naar ons zomer-
kamp betalen, mogen 
ontvangen! 
 
Verder hebben de Explorers een redelijk rustige tweede helft gehad. Na-
tuurlijk waren er de gezamenlijke opkomsten, zoals de Scouting Xperience, 
Sint Joriskamp en het verkopen van loten voor de Nationale Scoutinglote-
rij. En uiteraard hebben we ondersteund bij het tafeltennistoernooi voor 
minder validen in Duiven en de Dodenherdenking in Zevenaar, maar toch 
was het een rustige tweede helft.  
 



Dit komt namelijk omdat we een erg ervaren en op gezette tijden gemoti-
veerde groep Explorers hebben. U zal er dan ook niet van opkijken als ik 
zeg dat ik het jammer vind dat er na de zomer maar liefst 6 van de 8 ons 
gaan verlaten, omdat zij de leeftijd hebben bereikt waarop zij overvliegen 
of zich gaan storten op een andere hobby op zaterdagmiddag. Jammer is 
het zeker, maar we merken dat ze er toch ook echt aan toe zijn. Gelukkig 
hoeven ze volgend seizoen niet stil te zitten, want er wordt achter de scher-
men druk gewerkt aan het opstarten van een nieuwe speltak; de Rover-
scouts! Hier kunt u zeer waarschijnlijk in het volgende Lopend Vuurtje 
meer over lezen. 
 
Maar voor het zo ver is gaan we natuurlijk eerst nog op zomerkamp! Jam-
be’13, here we come! Onze materiaalmeesters zijn op zoek naar geschikte 
koepeltentjes die de Explorers mee kunnen nemen (en waar de groep ver-
der nog jaren plezier van kan hebben). Helaas gaan we na dit zomerkamp 
alweer afscheid nemen van Erwin die heeft aangegeven de Welpen dusda-
nig te missen dat hij weer terug 
wil naar deze speltak. In de vol-
gende editie zullen we verslag 
doen van het afscheid dat de Ex-
plorers voor Erwin zullen organise-
ren. Erwin gaat natuurlijk nog wel 
mee met ons op zomerkamp! 
 
Tot na de zomer! 
 
Namens alle Explorers van 
RSA705, 
 
Tijmen Kip 

 

 

Ps. We wilden natuurlijk aan Hugo 
laten zien hoe goed wij hottubs 
kunnen maken, maar dat hij zich 
er zo op verheugd had konden wij 
ook  niet voorzien………... 



Vacature voor het Algemeen Bestuur van de  
Scouting Subanhara Liemersgroep 

 
Het groepsbestuur van de Subanhara Liemersgroep is op zoek naar een  

 
Algemeen Bestuurslid M/V 

 
Dit algemeen bestuurslid zal de portefeuille ‘Activiteiten’ tot zijn of haar 
rekening gaan nemen.  
 
Wat ga je doen? 
Deze functie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle acties en eve-
nementen (in het algemeen: activiteiten) die plaatsvinden binnen onze 
groep. Dit zijn alle acties die speltak-overstijgend zijn, denk aan Jantje Be-
ton, St. Joriskamp, Nationale Scoutingloterij, et cetera! De meeste acties zijn 
jaarlijks terugkerend, andere acties zijn incidenteel (zoals bijvoorbeeld de 
ScoutitOut afgelopen jaar).  
 
Dat betekent dat je tijdig een aankomende actie of evenement opstart. Je 
benadert hiervoor mensen tijdens de Groepsraad of op een ander moment. 
Indien nodig wordt er een commissie gevormd. Tijdens de voorbereiding 
van het activiteit hou je actief een vinger aan de pols, je stuurt mensen aan 
en indien nodig neem je de regie tijdens de voorbereidingen (tijdelijk) over. 
Na elke activiteit zorg je ervoor dat je de informatie uit de evaluatie krijgt 
en je spoort na afloop mensen aan de activiteiten tijdig af te ronden. Denk 
bijvoorbeeld aan de financiële afwikkeling van een actie. Van elke actie is 
het wenselijk een standaard draaiboek te maken dan wel deze bij te hou-
den.  
 
Je bekijkt regelmatig of de activiteiten wel financieel haalbaar òf nog wel 
financieel aantrekkelijk zijn en stelt dit indien nodig ter discussie in het AB 
en vervolgens in de Groepsraad. Mogelijk worden er nieuwe acties toege-
voegd. Tot slot ga je proberen mensen buiten de ‘vaste garde’ te porren 
voor het organiseren van activiteiten.   
 
Wat vragen wij van jou?  
Je bent regelmatig op het Troephuis te vinden, zeker twee maal per 
maand. Zo hou je goed contact met de mensen die een actie voorbereiden. 
Je kunt goed communiceren, motiveren  en je bent uiteraard zelf ook goed 
in organiseren van activiteiten. Je bent bereid en in staat om nieuwe lei-
ding goed te kunnen instrueren als zij een activiteit willen voorbereiden.  
Uiteraard ben je aanwezig op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
welke in de regel op donderdagavond plaatsvinden. Tijdens de vergaderin-
gen lever je actief input op een positief kritische wijze.   
 

Vragen over de vacature? Neem contact op met Joris Hendriksen  
E-mail via de website. 



Het is woensdag rond een uur of vijf in de avond. Het troephuis is leeg en 
de Auto van Joris zit bomvol met spullen. Het is zo ver, de stam gaat op zeil-
kamp. Na een goede vijf kwartier komen we aan bij de Mac in Lemmer 
waar Robin en Elbrich al op ons aan het wachten zijn. Na een kwartier 
voegt  ook Bart zich bij de groep en het is nu alleen nog wachten op Pieta 
en Kees. Als die ook zijn gearriveerd wordt er nog wat gegeten. Na het 
eten rijdt de hele stoet door naar Hoora in Heeg waar de boten zijn ge-
huurd. We laden de spullen in de boot en varen met een rustig gangetje 
over het Heegermeer naar de Rakkenpolle. De Rakkenpolle is een klein ei-
land met een aanlegsteiger waar gekampeerd kan worden. We zetten de 
tent op en leggen de dekzeilen over de tent.  ’s Avonds wordt er onder het 
genot van een braadworst en wat drinken nog wat geouwehoerd. Als we 
donderdagochtend wakker worden staat er een flinke wind. Er wordt rus-
tig ontbeten waarna we gaan varen op het Heegermeer. We spreken af 
rond een uur of 1 bij een kleine jachthaven een eindje op het Heegermeer. 
Het zeilen gaat lekker. Er staat voldoende wind en het is droog. Tijdens de 
lunch bij het jachthaventje maken we een plan waar we naar toe gaan. Het 
wordt Sloten, een klein soort van openluchtmuseum –achtig dorpje, waar 
we het jaar er voor ook al gestaan hebben. Voor we daar zijn moeten we 
eerst met de wind in de zeilen terug over het Heegermeer. Daarna varen 
we door het dorpje Woudsend en maken we nog wat rondjes op het Sloter-
meer. Uiteindelijk komen we aan bij de eerste brug in het dorpje sloten. 
Beide boten merken dat het water erg ondiep is omdat we zo nu en dan 
even over de bodem schrapen als we door het dorpje heen varen. In de 
jachthaven van Sloten aangekomen bouwen we de hele mikmak weer op 
en beginnen we aan het eten. Om een uur of negen heeft iedereen de buik 
vol en besluiten we nog ergens te gaan stappen in een klein bruin kroegje 
in Sloten. De herkent ons nog van een voorgaand jaar en het is weer ou-
derwets gezellig. De vrijdag morgen waait het hard. Heel erg hard. De eer-
ste boot die wegvaart uit de haven is de boot met Joris, Elbrich, Bart, Pieta 
en Kees ze hebben gereefd en gaan het Slotermeer op. De andere boot met 
Erwin, Simone, Robin en Rik besluit eerst ongereefd een rondje te zeilen. 
Door de keiharde wind blijkt dit toch een klein beetje lomp dus na een aan-
tal rondjes besluiten ook zij het zeil te reven. We hebben met z’n allen om 6 
uur afgesproken in de jachthaven van Sneek dus rond een uur of 1 wordt 



het tijd dat we het Slotermeer 
verlaten. Na een kleine snelle 
snack in het dorpje Woudsend 
varen we richting het Sneeker-
meer. Onderweg hebben we 
de wind in de zeilen dus gaan 
we met volle kracht vooruit. 
Aangekomen bij het Sneeker-
meer kunnen wij (Robin, Er-
win, Simone en Rik) de andere 
boot al niet meer zien. Als we 
op het Sneekermeer varen 
merken we dat het onmundig 
hard waait en er enorme gol-

ven zijn. We zijn allang blij dat we niet alles hoeven op te kruisen. Helaas 
voor ons maken we een kleine inschattingsfout over waar we Sneek in kun-
nen varen en zitten we in een hele verkeerde hoek. Het opkruisen richting 
Sneek is een koude natte tocht. Door de grote golven en de harde wind 
verdwijnt de boot zo nu en dan half onder water. Na een lange barre tocht 
over het Sneekermeer arriveert de boot in de jachthaven van Sneek. Ik kan 
mij zo voorstellen hoe het er uit moet hebben gezien. Een boot met vier 
verzopen katjes aan boord. De vier verzopen katjes besluiten daarom ook 
eerst een half uur warm te douchen alvorens er gekookt gaat worden. Ook 
wordt het onderruim van een van de boten even leeg gehoosd. Met het 
koken van het eten begint het te regenen en iedereen besluit in de tent te 
gaan zitten. Na het eten zijn we allemaal moe van een lange dag zeilen en 
iedereen besluit daarom ook vroeg naar bed te gaan. Zaterdag worden we 
wakker. We hebben om en nabij het middaguur met Guido en Mieneke af-
gesproken bij Rufus, een klein eetcafé, waar zij met een scout uit China op 
de boot stappen om ook een dag mee te zeilen. Omdat het nog steeds aan 
het regenen is besluit de hele crew van de Sakazeik met de dektent op de 
boot op de motor naar Rufus te varen. Daar aangekomen wordt er wat ge-
dronken en daar verschijnen Guido en Mieneke. Ook zijn klaar om te zeilen. 
Omdat het er uit ziet dat het droog gaat worden wordt er nog even ge-
wacht met wegvaren. In plaats daarvan worden er nog wat braadworsten 



gebakken onder de dektent in de boot. Als het eenmaal opgeklaard is bekij-
ken we nog even waar we heen gaan die avond en hoe laat we daar verza-
melen. Het wordt Joure. Aangezien het opgeklaard is en de zon zo nu en 
dan doorbreekt worden er nog wat rondjes gezeild op de Langwarden 
Wielen. Omdat het relatief rustig is op het meer en de wind ook wat is 
gaan liggen raken we elkaar niet kwijt maar zeilen we rondjes om elkaar 
heen om de wind uit elkaars zeilen te halen. In Joure wordt het ritueel van 
de tent opzetten en het koken weer gevolgd en gaan we met volle buiken 
nog even wat drinken in Joure. De zondag worden we laat wakker dus 
moeten we gelijk richting Heeg varen. We nemen afscheid van Guido, Mie-
neke en de Chinese Scout en kruisen een heel eind op door de verschillen-
de sloten. Als we rond een uur of 3 aan komen bij de Rakkenpolle ligt de 
andere boot ook daar. Om niet te veel mee te hoeven nemen wordt nog 
even al het eten opgegeten en varen we nog een rondje over het Heeger-
meer. Om vijf uur zijn we weer bij de haven van Hoora aangekomen en ma-
ken we de boot schoon. De boten worden uitgeruimd en gepoetst. Na de 
oplevering van de boten moet er natuurlijk nog gegeten worden. Dit doen 
we bij café de watersport in Woudsend. Na het eten is iedereen moe maar 
voldaan en begint de terugreis. Thuis aangekomen leggen we de spullen 
nog even in het scoutslokaal waarna iedereen naar huis gaat om te slapen. 
Het was een geweldige week met mooi zeilweer. Volgend jaar weer!  



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  

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  
Activiteiten Vera Barendregt  
   

SUBCOMMISSIE VERHUUR 
Voor verhuur van ons troephuis kun je 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 de websi-
te. 
 

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 omstreeks 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 het bekende adres of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor 3 augustus 2013! 

Groepsbegeleider Judith Hetterschijt  

PR & Ext. Comm. Eelco van Brink  



BEVERLEIDING 
Caroline Heister 
Sheila van der Ende-Kip 
Niek de Melker 
Marije Godschalk 
Vera Barendregt 
Mellanie Buser 
 

WELPENLEI-

DING 
Kees Kohlmann 
Robin Peters  
Niels Barten 
Rik Hoppenreijs 
Leontien Kuster 
 

SCOUTSLEIDING  
Remko Bezemer 
Joris Hendriksen 
Bart van de Laar 
Daan Spijker 
Rowan Belle 
 
EXPLORERBEGE-

LEIDING 
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  

E-mail via de website. 


