
 
De beste wensen 
 
Kabouterhotel De Beukelaar 
 
Vliegers en raketten 
 
Vuurkabelbaan 
 
Exxploraxxion 
 
Een tussenstand  
En nog veel meer!!! 

Jaargang 29 
Editie Januari 2014 



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. 

secretariaat@subanharaliemersgroep  

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,  

 

Vanaf deze plaats wil ik u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en 
hoop ik dat u fijne kerstdagen heeft beleefd!  

Het Lopend Vuurtje dat voor u ligt geeft  een goed overzicht van de afgelo-
pen maanden. Alle speltakken hebben weer de mooiste opkomsten beleefd 
en naast de normale opkomsten op zaterdagmiddag op het gebouw, is het 
een mooi om te zien dat er zoveel bijzondere activiteiten hebben plaatsge-
vonden.  

Zo hebben de Explorers deelgenomen aan de eerste editie van de Exxplo-
raxxion van Scouting Nederland, is een aantal leiding en bestuursleden 
naar de Scout-In geweest in Boxtel en heeft het Welpenteam samen met 
Scouting Westervoort een mooie spooktocht georganiseerd.  Uiteraard is 
de JotiHunt niet overgeslagen, kwam de Goedheiligman weer langs en was 
er natuurlijk met Kerst weer een speciale opkomst. Met de oliebollenactie 
hebben al onze leden weer hun best gedaan, op dit moment zijn de aantal-
len nog niet bekend maar het ziet ernaar uit dat er weer echte topverko-
pers bij de diverse speltakken zitten!  

Binnen het bestuur heeft Vera aangegeven zich niet herkiesbaar te willen 
stellen, we zullen daarom de komende maanden ons best doen deze lege 
plek weer op te vullen. Ik wil Vera namens de hele groep hartelijk danken 
voor de jaren waarin ze de groepsactiviteiten en acties heeft gecoördi-
neerd!  

De komende maanden zullen iets rustiger zijn, voor de leidingteams tijd om 
de eerste voorbereidingen te treffen voor de zomerkampen. Een zomer-
kamp waar we nu ook al aandacht aan besteden, is het zomerkamp van 
2015! Onze groep bestaat dan 70 jaar en 
dat willen we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. We zullen dan met de hele 
groep op zomerkamp gaan en wel van 18 
t/m 25 juli 2015!  

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit 

Lopend Vuurtje!  

 

Met vriendelijke Scoutinggroet,  

Joris Hendriksen. 

Voorzitter 



 

 

 
Veranderingen 
Dit seizoen zijn we van start gegaan met een aantal veranderingen. Er zijn 
wat themafiguren bij onze groep bijgekomen, zo is Freddy vervangen door 
Stanley Stekker en Pompedomp door Rebbel. Rozemarijn heeft een ander 
gezicht gekregen en toen was er ook ineens Keet Kleur! Heel wat verande-
ringen, maar wel super leuk!  
 
 
Overvliegen 
Zo is ook het overvliegen anders verlo-
pen dan normaal. We gingen over het 
water. Dat was toch helemaal te gek! 
We hebben de oude Bevers op een vlot 
de Breuly over laten varen waar ze aan 
de andere kant werden opgewacht 
door de Welpen. Uiteraard moest er 
ook wat leiding bij op want, ja, ineens 
waren daar (nieuwe) Rozemarijn en 
Keet Kleur. Die werden enthousiast 
binnengehaald door de Bevers. Nog even pannenkoeken bakken en eten 
en ook die dag was weer voorbij gevlogen!  
 
 

Beverkamp 
In November hadden de Bevers hun 1e kamp. Ze 
zijn door mevrouw De Beukelaar, directrice van 
Kabouterhotel de Beukelaar, uitgenodigd. Na het 
inchecken werden alle Bevers omgetoverd tot 
kabouters. Zo was er een filmzaal, een echt res-
taurant en had elke kabouter een luxe eigen ka-
mer met paddenstoel! De kabouters zijn met het 
personeel van Kabouterhotel de Beukelaar naar 
Kiddiez Speeltuin in Babberich geweest. Die had 
net een week daarvoor de deuren geopend, dus 
hadden deze kabouters een primeur. Het was 
dikke pret!   
 
 



  
Na het heerlijke avondeten hebben de kabouters een film gekeken over, 
ja hoe kan het ook anders, Kabouter Plop! Het was een super avond en 
voor het naar bed gaan uiteraard eerst de schoen zetten en een kabouter 
verhaal. En al snel lagen alle kaboutertjes heerlijk te slapen. 
 
De volgende ochtend vlogen alle Bevvvv.. ehhhh kabouters naar hun 
schoen, wat zou daar nu in zitten………. Maar wat was dat? Alle schoenen 
waren weg. Plaagpiet had dus even alle schoenen verstopt. Flauwe Piet! 
Na enig zoekwerk hebben de kabouters hun schoenen met daarin een 
grote zak snoepgoed gevonden, onder de douche!  
 
Even een ochtendgymnastiek op de muziek van Kabouter Plop en dan 
aan het ontbijt. Ook al zaten de meeste kabouters vol van de pepernoten, 
de meesten propten er toch nog een boterham in. Met z’n allen weer hup 
in de auto’s, lekker uitwaaien op Peeske’s bult.  Eenmaal terug waren de 
meeste kabouters best moe, dus besloten we nog even een andere ka-
bouterfilm te kijken, wat een luxe!! Sommige kabouters hadden een crea-
tieve bui en zijn aan het kleuren geslagen. Maar jongens, wat vliegt de 
tijd als het leuk is, want ineens stonden daar de ouders in de gang.  Het 
was een super geslaagd kamp. 
 
 

Sinterklaas 
Uiteraard is ook Sinterklaas bij ons op bezoek ge-
had. En die had toch twee maffe Pieten bij zich, 
ééntje klom gewoon in de balken. Super hoog ge-
woon…. Die gekke Piet was wel een druktemaker. 
Gelukkig had Sint veel 
tijd voor ons, over elke 
Bever wist hij wel wat te 
vertellen. En hij had ook 
nog kadootjes, voor ie-
dereen!! Dank u Sinter-
klaasje.  Tot volgend 
jaar!      



Het jaar 2013 is alweer bijna voorbij. Een mooi moment om eens terug te 

blikken op de leuke dingen die we in dat jaar allemaal hebben gedaan. Al-

lereerst hebben we een hoop leuke opkomsten gehad. We hebben dit jaar 

een gevarieerd programma. Zo hebben de Welpen coole dingen geknut-

seld, zoals vliegers en raketten. De Welpen hebben ook hun kookkunsten 

laten zien door het bakken van wafels, appelflappen, het koken van soep 

en ga zo maar door. Uiteraard hebben de Welpen ook scoutingtechnieken 

beoefend. Zo hebben ze nu meerdere routetechnieken onder de knie en 

hebben ze ook meerdere keren laten zien dat ze zelf een vuurtje kunnen 

maken. Verder hebben we tijdens de opkomsten ook vaak samen leuke 

spelletjes gespeeld en hebben we gezien dat de nesten goed kunnen sa-

menwerken. 

 

We hebben naast de opkom-

sten ook dit jaar weer een 

paar toffe kampen achter de 

rug. De weekendkampen wa-

ren erg leuk, maar het kamp 

dat de Welpen het meest is 

bijgebleven, is het zomer-

kamp! Het thema van het 

kamp was: Crossing the USA 

met Thomas Troep Travels. 

Tijdens het zomerkamp maak-

ten de Welpen een reis langs 

verschillende staten van de USA. Zo hebben ze bijvoorbeeld gezwommen 

in Californië en geshopt in New York. Ondanks dat de reisleider Thomas 

Troep zorgde voor de nodige problemen was het wel een super kamp, een 

mooie afsluiting van het scoutingjaar!  

2013 mag dan voorbij zijn, maar gelukkig hebben we nog even voordat dit 

scoutingjaar weer voorbij is. We hebben nog een hoop leuke dingen in het 

verschiet met als afsluiter het zomerkamp. Wij kijken uit naar wat 2014 ons 

te bieden heeft. En wensen namens het welpenteam iedereen een gelukkig 

nieuwjaar!  



 

  

 DECEMBER   

10 Romy de Kubber 17 Emma Vink 

12 Luuk de Groot 20 Titus Breuning 

13 Rob Hendriksen 20 Ella Rosmulder 

17 Joyce Weenink 21 Jeroen Marks 

18 Anne van Diek 26 Caz Tiemessen 

20 Nino Schots 27 Cas Bremer 

21 Perry Sipkes 28 Eilisha van Leeuwen 

23 Dirk Keultjes 28 Sanne Beudel 

23 Jamie Onstein   

29 Stijn Smalbil  MAART 

30 Zoë Bussing 1 Niels Berkel 

  2 Eelco van Brink 

 JANUARI 7 Coen Gerritsen 

1 Kjell Bloem 8 Dinja Bezemer 

5 Wessel te Witt 18 Dennis Jansen 

6 Dylan van Dijk 20 Judith Hetterschijt 

22 Henk Meerdink 24 Daan Spijker 

28 Sheila van der Ende-Kip   
28 Arthur Jansen  APRIL 

29 Gerbrand Brouwer 3 Martijn Janssen 

30 Elise Lemm 4 Tijn van Dick 

  7 Sandra Meijer-Fransen 

 FEBRUARI 11 Rens Heister 

2 Robin Oude Luttikhuis 12 Joep Reijers 

8 Phia Kuster 18 Ankeneel Breuning 

10 Malte Torma 21 Rowan Belle 

10 Marlot Lamers 23 Kim van Kempen 

13 Sander Simons 23  Daniël Scherrenburg 

13 Jesse Pennenkamp 27 Rogier Fransen 

14 Koen Wentholt 27 Harry van Alst 

17 Robin Peters   

16 Jurjen Fransen 27 Constance Frissen 
17 Edwin Kuster 29 Naomi Onstein 



VACATURE LEIDING 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  
Mail: groepsbegeleiding@subanharaliemersgroep.nl  
Of via het contactformulier op de website: 
www.subanharaliemersgroep.nl. 

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

 



  
In augustus mochten we weer veel 

nieuwe scouts verwelkomen. Maar-

liefst 7 nieuwe kinderen zijn naar de 

scouts overgevaren. We zijn meteen 

aan de slag gegaan om de nieuwe 

scouts zich thuis te laten voelen in de 

troep. Traditioneel laten we de nieu-

we scouts kennismaken met het scout 

zijn. Dat betekent dat we dan in een 

notendop een aantal technieken voor-

bij laten komen die ze nodig hebben 

om mee op kamp te kunnen, zoals pio-

nieren, routes lopen/fietsen, koken en tent opzetten. Want in oktober zijn 

we op introductiekamp gegaan. Het was een voor sommigen spetterend 

kamp. Aangezien we in Giesbeek bij de waterscouts stonden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk hoort vuurtjes maken er ook bij. Maar dat niet alleen. We laten 

de scouts zich verdiepen in wie ze zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. 

Met Halloween hebben we een heuse griezeltocht gedaan in het Bergher-

bos. Met o.a. zombies, lijken, een rookgordijn, auto-ongeluk en de bijna tra-

ditionele man zonder hoofd. Het gegil was tot in Zevenaar te horen. 



 
Natuurlijk kwam Sinterklaas weer 

een grote berg pakjes brengen. Dit 

jaar echter had de Sint niets over 

ons in het grote boek staan. Wij 

hadden voor de Sint een gedicht 

gemaakt dat we met ons allen voor 

hem hebben voor gedragen. De 

goedheiligman was erg verrast.  

 

We houden de scouts lekker in be-

weging. In december hebben we een sport- en spelmiddag gehouden. De 

kinderen konden bowlen, poolen en sjoelen. Reuze gezellig! 

 



  
Om het jaar uit te luiden hebben 

we met de kerst eerst lekker ge-

geten en toen stonden er een 

paar workshops op het program-

ma. Bonbons maken, kaarsen 

gieten en spectaculair vuur aan-

steken. De eerste twee waren 

een groot succes.  De meest heer-

lijke en lichtgevende creaties 

kwamen voorbij. Het weer werk-

te helaas niet zo mee en de vuur-

tjes buiten kwamen niet helemaal uit de verf. De vuurkabelbaan ging ge-

lukkig wel als een trein.     

 

 

 

 

 

We hebben een er gezellig half 

jaar op zitten en verheugen ons 

op het komende halve jaar met 

alle activiteiten zoals de RSW, St 

Joriskamp en natuurlijk het ZO-

MERKAMP! 

 

Iedereen een fantastisch 2014 toegewenst 

De scoutsleiding 

 

 

 
 
 
 
 



 
Zoals bekend willen wij voor de kinderen van de Scouting Subanhara Lie-
mersgroep nieuwe picknicktafels aanschaffen. Daarvoor hebben wij ouders 
en bedrijven gevraagd om donateur en/of sponsor te worden voor dit ge-
weldige doel.  
 
Degenen die zich al hebben opgegeven als donateur of sponsor willen wij 
heel hartelijk bedanken.  Op dit moment hebben wij €205,- kunnen inzame-
len.  
 
Dit is natuurlijk een prachtig begin, maar de winter is nog niet voorbij en 
daarom willen wij proberen om nog meer in te zamelen via de media, en 
persoonlijk contact.  Dus kent u nog bedrijven, of werkt u bij een bedrijf dat 
ons wilt sponsoren?  Laat hen weten van onze unieke actie. Alle informatie 
is te vinden in de formulieren bij het sponsorbord, of op onze site: 
www.subanharaliemersgroep.nl.  
 
Bent u zelf nog geen donateur? Download dan een formulier van onze 
website, en help ons uw kinderen een nog fijnere tijd te bezorgen! 
 



Het afgelopen half jaar bij de Explorers van RSA705. In vogelvlucht. 

Het zomerkamp was tof, we hebben helaas afscheid moeten nemen van 

Erwin Grob en Eilisha van Leeuwen heeft het team van begeleiders ver-

sterkt! Momenteel loopt ook Justin Buiting mee als begeleider bij Explorers 

om te kijken of hij in het nieuwe jaar echt bij ons wilt komen en tot nu toe 

lijkt het er op dat we volgend jaar nog een nieuwe begeleider hebben!  

Er zijn 3 Scouts overgevlogen naar de Explorers, namelijk Laura, Sander en 

Youri en we hebben een nieuw lid overgehouden aan onze oproep in de 

krant, namelijk Emma. Ondertussen is 

iedereen geïnstalleerd EN hebben 

Harry en Rens (de overblijvers) hun 

jaarbadge van het eerste jaar ontvan-

gen. Vooralsnog heeft nog niet ieder-

een alles netjes op z’n blouse genaaid, 

maar tijdens het kerstkamp hebben de 

personen wie dit betrof PLECHTIG be-

loofd dit voor de boerenkoolmaaltijd 

geregeld te hebben. 

Het afgelopen half jaar was, zoals ge-

bruikelijk, erg druk en ietwat chaotisch! Het begon uiteraard met overvlie-

gen, dit jaar bij de Breuly. De Airborne stond pas als 4e opkomst op het pro-

gramma. Alle Explorers hebben mee-

gelopen en het was uiteraard weer 

erg gezellig. Het volgende grote eve-

nement was de Exxploraxxion, een 

kamp voor Explorers uit heel Neder-

land wat eens in de vijf jaar gehou-

den wordt! Een kans die we niet aan 

onze neus voorbij konden laten gaan 

en dus werd dit ons alternatieve in-

troductiekamp.  

 



 

 

Als voorbereiding werd er een “tuin”setje geknutseld van pallets, welke 

momenteel nog steeds als hangplekje voor de deur van het Troephuis fun-

geert. De Exxploraxxion zelf was erg geslaagd heb ik begrepen. Via 

www.scouting.nl/explorers/exxploraxxion kan er nog nagenoten worden! 

 

De spullen van de Exxploraxxion waren nog niet opgeruimd/opgedroogd 

en toen stond de Jotihunt alweer voor de deur! Ook hieraan heeft een 

groot deel van de Explorers meegedaan en een knappe 20e plek werd be-

machtigd. Dit is wellicht lager dan we gewend zijn, maar er moet vermeld 

worden dat er dit jaar erg weinig mensen mee konden doen waardoor er 

onder andere over veel minder auto’s en chauffeurs beschikt kon worden 

dan “normaal” gesproken. 

 

Hierna kwam de afdeling gelukkig in 

iets rustiger vaarwater. Zo hebben de 

Explorers geholpen bij de regiospook-

tocht van de Welpen, heeft het hok 

een transformatie ondergaan waar-

door er nu ook tafels staan waaraan 

gewerkt/vergaderd kan worden, is er 

“traditiegetrouw” een hottub vervaar-

digd tijdens de Sinterklaasopkomst 

en sloten we het jaar af met een 

kerstkamp.   

 

Na een afdelingsoverleg over het zomerkamp en Carnaval werd vakkundig 

een gourmet voorbereid. Hierna werd een dobbelspel gespeeld waarvoor 

alle Explorers voor 5 euro zo veel mogelijk kadootjes hadden gekocht. 

Toen uiteindelijk iedereen enigszins tevreden was met de buit werden de 

gourmetstellen aangeslingerd en in no-time een aanzienlijke hoeveelheid 

eten verorberd. Na de afwas was er zelfs nog een heus “grand dessert”, be-

staande uit slagroomsoesjes, chocoladetaart, slagroomijs met aardbeien-

saus en slagroom!  



Voor de late avond stond een GPS-tocht met een stukje vlot “varen” op het 

programma. Het was de bedoeling dat deze zou eindigen bij een niet nader 

te noemen fastfood keten, maar omdat Harry en Youri geen droge voeten 

konden houden werd er iets eerder huiswaarts gekeerd en moesten we het 

doen met opgebakken frikadellen met satésaus… De Explorers keken, ter-

wijl de begeleiding al lekker sliep, nog een filmpje en de volgende ochtend 

werd er na een lekker kerstontbijtje in rap tempo opgeruimd en konden we 

allen rond de middag kerstvakantie gaan houden. 

 

Al met al een druk half jaar! Het komende half jaar zitten we ook zeker niet 

stil, maar hierover meer in de volgende editie van ons clubblad! 

Namens de Explorers, 

Tijmen Kip  

 

 



 
In  november werd het jaarlijkse vrijwilligersfeest gehouden, een feest om 

alle leiding en vrijwilligers die zo onmisbaar zijn voor onze Scoutinggroep 

te bedanken voor hun inzet. Na koffie of thee met wat lekkers werd er in 

verschillende groepen een quiz gespeeld met pittige (meerkeuze) vragen 

die de kennis over algemene zaken, de actualiteit, de eigen omgeving en 

muziek aardig op de proef stelden. Met dank aan quizmaster Joris weet 

iedereen weer wie Erasmus was, hoe de vlag van Hongarije eruit ziet en 

wat de letters TDI betekenen. Of de naam van het nieuw te bouwen trein-

station in Zevenaar, de leeftijd van ons oudste lid en het wegnummer van 

de provinciale weg tussen Zevenaar en Babberich. Ook bij de muziekvra-

gen was rekening gehouden met verschillende leeftijden en muzieksma-

ken. Deze gingen o.a. over Bob Dylan, Racoon en Normaal.  

 

 

 

De oplettende puzzelaar had al snel 

in de gaten dat de beginletters van 

de goede antwoorden de aanwijzing 

vormden voor het verdere verloop 

van de avond: bowlen bij De Grieth-

se Poort. Daar zette het feest zich 

voort en al gauw werd er fanatiek 

gespeeld. Joram, Harry en Guido 

bereikten na twee games met hun 

worpen de hoogste scores. Tussen 

de strikes en spares door werd een groot aantal vrijwilligers in het zonne-

tje gezet. Zij ontvingen een lustrumteken, een waarderingsteken van Scou-

ting Nederland, gebaseerd op het aantal jaren lidmaatschap. Het lustrum-

teken is een draagspeld  die zowel op de scoutfit als op burgerkleding ge-

dragen kan worden. Jubilarissen: gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet, 

betrokkenheid, creativiteit, hamburgers bakken! 

  



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

www.subanharaliemersgroep.nl Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 

 
EMAILADRES 

info@subanharaliemersgroep.nl 

SCOUTING SUBANHARA-LIEMERSGROEP ZEVENAAR 
   

 
 

   

BESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Larysa Demyanova  
Accommodatie Dennis Jansen  
Groepsbegeleider Sandra Meijer  
Groepsbegeleider Judith Hetterschijt  

PR & Ext. Comm. Eelco van Brink  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vacant  
   

SUBCOMMISSIE VERHUUR 
Voor verhuur van ons troephuis kun je mailen met  
 
 

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”.  

 

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 op lopendvuurtje@subanharaliemersgroep.nl of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor 21 juni 2014! 



BEVERLEIDING     

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

WELPENLEIDING 
Kees Kohlmann    
Erwin Grob    
Robin Peters     
Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    
Leontien Kuster    
Paul van den Berg    

       

SCOUTSLEIDING 
Remko Bezemer    
Joris Hendriksen    
Bart van de Laar    
Daan Spijker    
Rowan Belle    
Dieuwertje Gerritsen     
Kim Alberts    

    

EXPLORERBEGE-
LEIDING 

 
  

Tijmen Kip    

Hugo Wiersema    

ROVERSCOUTS-
ADVISEURS 

   

Rik Hoppenreijs    
Jurjen Fransen    

    



 

 

 

 

 


