
 

Van de voorzitter... 

 

Beververmaak... 

 

Ridderlijke Welpen... 

 

Scouts zijn druk geweest! 

 

Zwevende PlusScouts... 

 

Picknicktafels… 

 

En nog veel meer!!! 

 

Kijk ook op de achterkant 

voor de hulpvraag van onze 

materiaalmeesters! 

Jaargang 29 

Editie Juli 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. In het geval van jeugdleden onder de 18 dient de opzegging te 
gebeuren door de wettelijk vertegenwoordiger.  
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. 

Sponsoractie geslaagd! 

 
 

Dank zij uw sponsoring en donaties in het afgelopen jaar zijn wij erin geslaagd om 
voor onze Scoutinggroep picknicktafels aan te schaffen. 
 

Wij willen iedereen, die hieraan heeft bijgedragen,  

heel hartelijk bedanken!  
 
Dankzij uw steun en hulp beschikken wij nu over 3 prachtige picknicktafels waar 
onze groep met veel plezier gebruik van kan gaan maken. 
 
Tijdens onze jaarlijkse barbecue ziet u onze picknicktafels, en wat ons doel is voor 
het volgende jaar. 
 
 
 



Dames en heren, jongens en meisjes,  
 
Even de inspiratie kwijt keek ik even terug naar wat ik u in het Lopend Vuurtje van 
afgelopen januari te melden had. Toen eindigde ik met de vooraankondiging van 
het jubileumkamp van 2015. Dit teruglezende, realiseer ik me hoe snel dit kamp 
eraan komt en hoe snel de afgelopen maanden zijn gegaan,  de maanden zijn echt 
voorbij gevlogen!  
In dit Lopend Vuurtje zijn alle belevenissen van de afgelopen maanden terug te 
lezen. Het is goed om eens stil te staan bij wat er allemaal wordt georganiseerd bin-
nen onze groep, naast de normale opkomsten zijn er tal van extra activiteiten ge-
weest. Per speltak, maar ook groepsbreed passeerden een heleboel activiteiten zo-
als de boerenkoolmaaltijd, de nieuwjaarsreceptie, de collecte voor Jantje Beton, de 
Scouting Xperience, de Nationale Scoutingloterij en het St. Joriskamp. Op het mo-
ment van verschijnen van dit Lopend Vuurtje hoop ik dat ook de BBQ weer een 
geslaagd evenement is geweest!  
Tijd om te stoppen met terugblikken, de leidingteams zullen op dit moment zeker 
niet achterom kijken en stilstaan bij het afgelopen jaar. Het evenement van elk sei-
zoen staat op het punt te beginnen: de zomerkampen! Ik ben ervan overtuigd dat 
alle leidingteams het maximale hebben gedaan om de zomerkampen goed voor te 
bereiden en weet zeker dat elke speltak een geslaagd zomerkamp gaan beleven.  
Wat ik verder wil melden binnen deze vooruitblik is dat we hard op zoek zijn naar 
een bestuurslid dat de portefeuille van activiteiten onder zijn of haar hoede wil ne-
men en zijn we tevens op zoek naar een groepsbegeleid(st)er. Sandra heeft aange-
geven zich niet verkiesbaar te willen stellen voor een nieuwe bestuursperiode,  ik 
wil haar op deze manier nogmaals bedanken voor alle inzet en al het goede dat ze 
heeft gedaan voor onze vereniging.  Mocht uzelf, of iemand binnen uw kennissen-
kring, het leuk lijken om zitting te nemen in ons bestuur, neem dan eens contact op. 
We hopen het nieuwe seizoen te beginnen met een voltallig bestuur!  
 Op het gebied van het Troephuis en het omliggende terrein zal in het najaar nog 
nieuws volgen, we houden u als Ouders/Verzorgers hiervan op de hoogte en ho-
pen eventueel van uw hulp gebruik te mogen 
maken als het zover is, meer nieuws volgt! 
Rest mij niets anders dan iedereen veel leesple-
zier, een fantastisch zomerkamp en een mooie 
welverdiende zomervakantie toe te wensen. Ik 
hoop iedereen weer uitgerust terug te zien bij 
de start van het nieuwe seizoen, zaterdag 30 
augustus!  
 
Met vriendelijke Scoutinggroet,  
 
Joris Hendriksen. 
Voorzitter 
 
 
PS: wellicht ten overvloede: 18 t/m 25 juli 2015 
jubileumkamp!  



 
 
Het seizoen is al weer bijna voorbij. een mooie gelegenheid 
om eens terug te blikken op al het leuks we gedaan hebben. 
In het begin van dit jaar hebben we een mooi toneelstuk 
gezien over Pimmetje en zijn toverdoos. Hier kwamen heel 
veel bevers bij elkaar. Van wel 14 verschillende groepen. Op 
een leuke wijze leerden de kinderen hier om hun kamer op 
te ruimen en geen afval te laten slingeren.  
 

Later in het jaar gingen 
we met de hele groep 
het centrum van Zeve-
naar in om daar allemaal 
leuke spelletjes te doen. 
Uiteraard aan elkaar geknoopt met een speur-
tocht. We konden de route lopen door een lijst 
met foto’s. als je de foto herkende kon je naar 
dat punt toe lopen voor de volgende opdracht.  
 
Het St. Joriskamp was weer een heel spektakel. 
Toen de ouders allemaal vertrokken waren kon 
het feest beginnen. Er stonden allemaal gewel-
dige spellen klaar waar de kinderen de hele dag 
mee vermaakt konden worden. De kabelbaan 
was echt het meest populair bij alle kinderen. 
Maar helaas kon niemand voor een 2e keer er 

vanaf omdat hier niet genoeg tijd voor was. ’s Avonds hadden we het welbekende 
verhaal van St Joris. Hierna gingen de bevers allemaal naar bed want het werd al 
laat. De zondag hebben we ons weer kostelijk vermaakt met leven stratego. 



 
 MEI   AUGUSTUS 
2 Luca Dorigo 1 Bart van Alst 
2 Stef Wensink 2 Fred van Kempen 
13 Paul van den Berg 4 Lars Kumeling 
15 Leontien Kuster 5 Remko Bezemer 
17 Julia van Uem 7 Zefanja Langeberg 
19 Joes van de Walle 10 Joram van Kempen 
22 Silvan Bezemer 10 Jimmy Wijnbergen 
23 Dieuwertje Gerritsen 16 Sjoerd Keultjes 
24 Berry Middelkoop 16 Marit van der Graaf 
26 Guido Hendriksen 18 Hanne van der Graaf 
26 Myko Lamers 23 Neeltje van Alst 
27 Emma Zweers 30 Florian van Drunen 
  31 Tommy Kuster 
 JUNI   
2 Bart van de Laar  SEPTEMBER 
6 Marije Godschalk 5 Peter Hulkenberg 
11 Jip Smaling 8 Larysa Demyanova 
18 Youri Lemm 9 Hugo Wiersema 
20 Max-Peter Breuning 14 Joris Hendriksen 
22 Kevin Beursken 24 Vera Barendregt 
24 Marick Lamers 26 Fanny van Drunen 
30 Kees Kohlmann   
    
 JULI   
2 Simone Geerling   
3 Auke Spijker   
4 Patries Overmars   
5 Kelly Weenink   
14 Joost Overmars   
19 Chris Geurts   
27 Lucas van Uem   
29 Meike van Alst   
31 Renée de Groot   
    
    
    
    
    



Zoals elk jaar zijn we dit kalenderjaar begonnen met de boerenkoolmaaltijd. De 
boerenkol was weer heerlijk en toen we allemaal de buik vol hadden hebben we 
met alle speltakken nog een mooi spel gespeeld bij de breuly. Toen we terugkwa-
men op het troephuis konden we meteen door naar de aansluitende nieuwjaarsre-
ceptie. Daar konden we nog genieten van een glaasje kinderchampagne met een 
oliebol.  
 
Een paar weken later werd het tijd om ons sinterklaascadeau te gaan verzilveren. 
De sint had ons namelijk tijdens sinterklaas een waardebon gegeven waarmee we 
met alle welpen een middagje konden gaan schaatsen. Op de schaatsbaan werd 
eerst voorzichtig geoefend op het kleine baantje, maar al gauw durfde de meeste 
welpen het wel aan om over te stappen op de grote baan. Een aantal welpen had-
den het schaatsen al goed onder de knie en schaatste de leiding er kei hard uit. 
De afgelopen periode zijn we ook nog op kamp geweest. Allereerst het welpenou-
derkamp (WOK). De welpen kwamen samen met hun ouders aan bij het restaurant 
van de familie Picolini’s. De familie had net een nieuw restaurant geopend in Zeve-
naar wat goed liep. Het restaurant had natuurlijk nog een hoop werknemers nodig. 
Daarom gingen de welpen samen met hun ouders soliciteren. Eerst moesten zij zich 
natuurlijk bewijzen. Dat deden zij door een fietstocht met onderweg verschillende 
opdrachten af te leggen. Eenmaal volbracht werd iedereen aangenomen en volgde 
er een diner. De kookstaf had zich flink uitgeslooft, want het was echt heerlijk. De 
volgende ochtend mochten de nieuwe werknemers hun pizza bak kwaliteiten laten 
zien door zelfgemaakte pizza’s te bakken op een door de vaders zelf gemaakt vuur-
tje. 
 
Het WOK was niet het enige kamp, want we zijn natuurlijk ook nog op Sint Joris 
kamp geweest. We hebben met de hele groep Joris een weekend lang mogen hel-
pen. En ‘s avonds konden we genieten van het Sint Joris verhaal. We hebben de 
avond afgesloten met het zingen van kampvuurliedjes. Toen we uitgezongen wa-
ren en het toch echt tijd werd om te gaan slapen, was er voor de oudste welpen 
nog een extra uitdaging. Zijn mochten in een tent slapen! In de tent werd voor het 
slapen nog even flink gesnoept. De volgende dag hebben we een hoop leuke spel-
letjes gedaan en is iedereen nog even van de kabelbaan geweest. Toen was het 
alweer tijd om te sluiten en hebben we nog snel een groepsfoto gemaakt. 



Verder zijn we ook nog naar de welpendag geweest. Hier 
hebben we met alle anderen welpen uit de regio klein gel-
derland leuke spelletjes gespeeld. Aan het einde van de 
dag kreeg iedereen nog een mooie badge om zijn scoutfit 
mee op te fleuren.  
De welpen hebben ook een opkomst besteed aan het beha-
len van een insigne voor op de scoutfit. Ze zijn de hele op-
komst lang namelijk druk bezig geweest met het maken 
van een windsnelheidsmeter en een windmolentje om zo 
hun insigne weer te bemachtigen. Een insigne krijg je na-
tuurlijk niet zo maar, dus voordat de welpen hun weerinsigne kregen, moesten ze 
thuis ook nog even aan de slag. De welpen die thuis nog een  regenmeter of een 
ander meetinstrument hebben gemaakt, hebben hun weerinsigne echt verdiend!  

 
We zijn ook nog naar kasteel Doornenburg geweest. 
Eerst gingen we met alle welpen op de pond naar de 
overkant. Vervolgens liepen we naar het kasteel en 
verdeelde we ons in twee groepen. Vervolgens kreeg 
elke groep een rondleiding door het kasteel. De wel-
pen vonden het allemaal erg intressant. Het bleek dat 
de welpen al best veel over de middeleeuwen wisten. 
Er was zelfs een welp bij die de rondleidster een keer 
wist te verbeteren. Tijdens de rondleiding mocht ieder-
een ook nog een ridderhelm opzetten en er waren een 
paar mazzelaars die bijna een heel harnas aan kregen. 
Toen de rondleiding eigenlijk al was afgelopen bleven 
de rondleidsters nog even om ons nog een verhaal te 
vertellen over een middeleeuwse smid. We hebben de 
rondleidsters bedankt met een yel en zijn vervolgens 
terug gelopen naar de pond die ons toen weer naar de 
overkant bracht. 



De afgelopen maanden hebben we heel veel leuke opkom-
sten gehad! Maar naast deze leuke opkomsten zijn we ook 
vooral bezig geweest met de voorbereidingen van het aan-
komende zomerkamp! 
 
We hebben bijvoorbeeld een opkomst gehad wat totaal in 
het teken stond van ouderen. Zo hebben alle scouts kunnen 
ervaren hoe het is om opa of oma te zijn! We hebben onder 
andere hét spel gespeeld wat erg populair is onder oude-
ren, Bingo! 
 
Ook hebben de scouts op een ontzettend gave manier ap-
pelkoeken gemaakt. Zoals je op de foto kunt zien zijn ze 
gemaakt op een prachtig kampvuurtje. Buiten dat het erg 
leuk was om te maken, smaakte het nog erg goed ookJ. 

 
Natuurlijk zijn we dit jaar ook weer op 
Sint Joris kamp geweest. Dit keer zijn 
we naar Groenlo geweest wat een su-
per mooie locatie is om met de hele 
groep op kamp te gaan! Het thema 
was de 3 musketiers. Omdat de koning 
3 musketiers nodig had werden bij alle 
kinderen de echte musketiervaardighe-
den getest! Nou het was een hele be-
proeving, maar ook zeker heel erg leuk. 
 

Naast alle hele leuke opkomsten hebben we ook heel hard geoefend op alle scou-
ting technieken. Zo hebben we veel gepionierd.  De scouts hebben zelfs een sauna 
in elkaar gepionierd! Ze hebben ook een ware familieschommel gemaakt op het 
raadhuisplein tijden de scouting experience. Naast pionieren hebben we natuurlijk 
ook geoefend met veel routetechnieken. Dus ben je de weg 
kwijt, raadpleeg een van onze scouts! Koken gaat ze ook 
goed af, geef ze aan aantal ingrediënten en ze maken er een 
hele maaltijd van. Het samenwerken gaat ook steeds beter 
waardoor alles nog makkelijker en gezelliger wordt! 
 
Voor het kader hebben we ook dit jaar weer een kaderkamp 
gehad. Tijdens dit kamp zijn de PL’s en APL’s er vooral achter 
gekomen wat nou eigenlijk de taken zijn van het kader, erg 
nuttig dus. Mede doordat het Nederlands elftal met 1-5 had 
gewonnen van Spanje was het een erg leuk en gezellig week-
end. Als afsluiter van dit weekend zijn we wezen vlotten bou-
wen met alle scouts. Het was erg goed weer, dus er kon ook 
nog lekker gezwommen worden. 



Sakawa Stam opkomst 21-6-2014 

zweven. 
 
Onze opkomsten worden niet elke zaterdag ge-
houden, omdat wij de ouwe lullen stam zijn en de 
meesten leiding geven bij onze groep, of andere 
nuttige dingen uitvoeren. Toch hebben wij zo af 
en toe eens opkomst, omdat wij scouting nog 
steeds erg leuk vinden om zelf te doen. 
We praten al een poosje over een spectaculaire 
opkomst. 
Deze opkomst hebben Guido en ik bedacht en uitgevoerd met groot succes.  
 
Na het openen waren we met z’n 8 en Paul. 
Paul hoort niet bij onze stam omdat hij nog geen 23 plus is, maar hij had er wel 
veel zin in en omdat de roverscouts geen opkomst hadden kon hij met ons mee 
doen. 
We zijn gestart met een openingsfilmpje op YouTube,  bekijk hem ook! https://
www.youtube.com/watch?v=GnLQyS7yMN8 
Hierin word perfect verteld en getoond hoe je een hovercraft bouwt. 
Na dit filmpje en een bakkie koffie zijn we aan de gang gegaan. 
 
Een plank gezocht en daar met veel man een doek onder getagt. 
Een paar gaatjes op de juiste plek. Nog even kijken of alles klopt en proberen maar. 
 
Paul was de eerste die erop ging zitten. Bladblazer op de rug en met gespannen 
billetjes moedigden wij Paul aan. Bladblazer in het gaatje en gas op die lolly. 
Waanzinnig! hij doet het! En daar zoeft Paul over het mooie plein. 
En er volgen er veel meer die het graag wilden proberen. De hovercraft heeft het 
goed gedaan, na ongeveer 45 min spelen ging hij helaas kapot, hierdoor konden  
een paar stamleden helaas 
niet genieten van het fantasti-
sche gevoel dat je zweeft. 
 
Tot een volgende keer Tommy 
Kuster 
 
 



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

www.subanharaliemersgroep.nl Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 

 
EMAILADRES 

 

SCOUTING SUBANHARA-LIEMERSGROEP ZEVENAAR 
   
 

   
VERENIGINGSBESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Larysa Demyanova  
Groepsbegeleider Vacant  
Groepsbegeleider Judith Hetterschijt  
PR & Ext. Comm. Eelco van Brink  
Activiteiten Vacant  
   
STICHTINGSBESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Fred van Kempen  
Accommodatie Dennis Jansen  
Alg. Bestuurslid Rob Hendriksen  
   
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”. Meer informatie? E-mail:  

 

OPZEGGING 
Kijk voor informatie met betrekking tot opzeggen op pagina 2 of op onze 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 16 augustus 2014! 



BEVERLEIDING       
Marije Godschalk    
Sheila van der Ende-Kip    
Niek de Melker    
Vera Barendregt    
Mellanie Buser    
Eelco van Brink    
        
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     
    
EXPLORERBEGELEIDING  
Tijmen Kip    
Hugo Wiersema    
Eilisha van Leeuwen    
Justin Buiting    
    

Rik Hoppenreijs    
Jurjen Fransen    

ROVERSCOUTSADVISEURS  



Hulp gevraagd!! 
 

 
Wie heeft er zin en tijd om te helpen op een za-
terdag of een avond, datum nader te bepalen 
aan de hand van de aanmeldingen? 
 
Wij zoek hulp met tenten uitzoeken, magazijn 
uitruimen, hout kloven en meer van dit soort 
kleine klusjes! 
 
Na de aanmeldingen doen we een datum prik-
ker uit voor de specifieke datum en tijd. 
 
Meld je dan aan bij: 
 
materiaal@subanharaliemersgroep.nl 
 
Meld hierbij je naam en mailadres dagen of tij-
den die je goed uit komen, ook is handig om te 
weten waar je goed in bent. 
 
Bij voorbaat dank het materiaal team 


