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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 door het lid te 
zijn gemeld bij de secretaris. In het geval van jeugdleden onder de 18 dient de op-
zegging 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. 

Benieuwd naar de nieuwe website van 

Scouting Subanhara Liemersgroep? 
 
De Scouting Subanhara Liemersgroep streeft er naar om middenin  de samenleving 
te staan. Tegenwoordig gaan veel zaken via het internet, en zijn er smartphones, 
apps en tablets. Om deze reden hebben wij onze site: 
www.subanharaliemersgroep.nl een grote opfrisbeurt gegeven. 

 

Met onze nieuwe site willen wij inspelen op deze laatste ontwikkelingen. Door de 
moderne vormgeving en verwijzingen via de oranje knoppen is het makkelijker om 
informatie te vinden, contact met ons op te nemen, ons clubgebouw te huren, fo-
to’s van onze activiteiten te bekijken, en veel meer. Ook onze openstaande vacatu-
res zijn nu te vinden via onze website.  

 



Beste Leden en Ouders/Verzorgers,  
 

Daar waar maanden naartoe is gewerkt komt samen in een week vol met spelletjes, 
tochten, zwemmen, zelf koken, kampvuur, pionieren en dat alles met één doel; sa-

men veel lol maken en een fantastische tijd beleven. Ook deze zomer is dat weer 
goed gelukt, de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers zijn op kamp geweest en alle 

kinderen kwamen terug met de mooiste verhalen en , niet geheel onbelangrijk, ze 
kwamen allen ook veilig terug.  
 

In dit Lopend Vuurtje zijn alle verhalen te lezen, wellicht ook een goede aanvulling 
op de verhalen waar uw zoon of dochter mee is thuis gekomen. Na de zomerkam-

pen volgt een rustige periode waarin iedereen even op adem kan komen maar in-
middels is iedereen weer druk met het aankomende nieuwe seizoen! De komende 

maanden zijn door de speltakken vol gepland met leuke opkomsten en enkele spel-
takken gaan in het najaar ook op kamp. Voor een aantal kinderen zal dit gebeuren 
in een nieuwe speltak, we starten het seizoen traditiegetrouw met de overvliegop-

komst waarbij kinderen overvliegen naar een volgende speltak.   
 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Lopend Vuurtje en wens iedereen een 
goed scoutingseizoen toe!  

 
Met vriendelijke Scoutinggroet,  
 

Joris Hendriksen. 
Voorzitter 

PS: wellicht ten overvloede: 18 t/m 25 juli 2015 

jubileumkamp!  
 



Camping de wijsneus 
 
Welkom bij camping de Wijsneus. Dit was het 
eerste wat de bevers zagen toen ze in Vaassen 
op het kampterrein aankwamen. Na een warm 
ontvangst konden ze meteen hun slaapplekje 
inrichten. De slaapplaatsen waren ingericht als-
of het tenten waren. Kant-en-klaar voor de be-
vertjes om hun spulletjes in te kunnen leggen. 
Na het verkennen van de omgeving en het ge-
nieten van het mooie bos waar we ons in be-
vonden hebben we, omdat bevers ook goed moeten eten, ons te goed gedaan aan 
een heerlijk broodje knakworst. 

 
Na een kort ritje in de auto stonden we 
oog in oog met een ware kaarsenmaker. 
Deze vriendelijke man leek het wel leuk 
om ons te leren een kaars te maken. 
Voor één kaars ben je toch snel een half 
uur op weg. Als bij wonder lukte het alle 
bevers om hier de volle 30 minuten mee 
bezig te zijn. Gelukkig was er naast de 
kaarsenmaker ook een grote speeltuin 
waar we in mochten. Grote glijbanen, 
kano’s en een bad met plateaus waar je 
overheen kon lopen. Dit ging natuurlijk 
niet altijd even goed waardoor sommige 
bevers behoorlijk nat de overkant be-

reikte. Niet dat dit een probleem is, bevers schijnen namelijk goed tegen water te 
kunnen.  
 
Terug op de camping kregen we heerlijke frietjes met een snackje. Het bestek ont-
brak net als de borden. Dit was voor sommi-
ge bevertjes wel even wennen. Saus en 
frietjes gewoon op de tafel en lekker met 
de handen eten. Dat mochten ze thuis nou 
nooit. Na dit feestmaal was er een cursus 
dansen of mochten de bevers door het bos 
rennen en lekker spelen. Rond 8 uur was er 
een kampvuurtje waar de bevers wat te 
drinken kregen met een zakje chips. Aan 
eten was zeker weten geen gebrek. Helaas 
was de dag al voorbij en volgde het slapen 
gaan. 
 



Opstaan en meekomen! De ochtendgymnastiek 
begint. Na een goede nachtrust is het heel belang-
rijk om alles goed te rekken en te strekken, en dus 
deden we dat dan maar. Daarna terug naar de 
slaapvertrekken om onze pyjama uit te trekken en 
de gewone kleren aan te trekken zodat we klaar 
waren voor het ontbijt. De boterhammetjes wer-
den goed gegeten met hier en daar een waterval 
aan hagelslag. Na het ontbijt gingen we weer te-
rug naar de slaapplaats om al onze spullen weer 
netjes op te ruimen. Slaapzakker oprollen, matjes 
leeg laten lopen en alle eigen spulletjes bij elkaar 
zoeken. Hierna kon er buiten weer fijn gespeeld 
worden. Er stond een echte sjoelbak, Bas en Stan-
ley maakten een schommel van een boom en wat 
touw en er hing een hangmat. 
 

Na het spelen 
was het al 
weer tijd voor lunch. De lunch verschilde nage-
noeg niet van het ontbijt. Waardoor we ook nu 
weer de zelfde watervallen van hagelslag za-
gen. Gelukkig kon er nog even gespeeld wor-
den voordat de ouders weer kwamen. Om 2 
uur was het dan echt gedaan met de pret. Na 
een afscheidsrondje was er dan echt een einde 
gekomen aan ons zomerkamp. 



Na een lange rit van anderhalf 
uur zijn alle welpen rond de klok 
van twaalf aangekomen op de 
plek van de expeditie. Daar stond 
een heuse maffe professor ge-
kleed in een berenvel om de kin-
deren welkom te heten. Na het 
nodige papierwerk en het ont-
vangen van de noodcodes wer-
den de kinderen door een tijdma-
chine, de x-acht-und-zwanzig, 
geleid om uit te komen in het 
stenen tijdperk. Daar liepen vier 
stamhoofden rond die op zoek 
waren naar de sterksten/slimste onder de welpen. Tijdens het drinken stond Gab-
bert, een van de stamhoofden, op en vertelde hij over de omgeving. Het leek er op 
dat hij veel van de omgeving af wist dus alle stamhoofden en welpen zijn hem ge-
volgd naar een plek in de buurt. Dit was een mooie locatie om te kijken wat de ge-
kozen stammen waard waren. Tijdens het spel waren er wat kinderen die naar de 
wc moesten. Lammert liep met de kinderen mee en had een veel kortere route. Zou 
Gabbert dan toch geen verstand hebben van de omgeving en is hij niet zo alwe-
tend als hij beweerd? Toen het bijna tijd was om in het logboek te schrijven werd er 
door de stamhoofden snel paniekerig een zeiltje gespannen. Het begon eerst rustig 
te regenen. Terwijl de welpen ijverig in het logboek schreven begon het steeds har-
der te regenen. Na verloop van tijd was het zeiltje ook niet genoeg meer en werd er 
binnen geschuild. Tijdens een gezellig potje galgje kwam er ineens een stokoude 
man binnen. Deze man noemde zichzelf Habbert en was gekleed in berenvel, gerui-
te rok en had een olielamp bij zich. Hij was de broer van Tabbert, een welvaren hu-
nebedgrootheid die begraven lag in het hunebed dat Gabbert gevonden had. Las-
tig al die namen! Het bleek dat één van de stamhoofden de zoon was van Tabbert. 
En dus de rechtmatige eigenaar van de schat.  
 
Rond een uur of 9 zat iedereen fris en iets minder fruitig aan de ontbijttafel en spon-
taan kwam de oude Habbert de zaal binnen strompelen. Hij liep een beetje mank 
en zijn lampion was uit. Hij wilde weten of we inmiddels iets gevonden hadden dat 
met zijn overleden broer Tabbert te maken kon hebben. Het bleef echter stil in de 
zaal, tot ongenoegen van Habbert. Mokkend liep hij de trap af en kwam terug met 
een stuk dagboek van Tabbert, hij had deze gevonden aan de kapstok in de gang. 
Op het stuk papier uit het dagboek waren een soort rotstekeningen afgebeeld, drie 
stuks om precies te zijn. Het is een beetje moeilijk te zien, maar wie goed keek zag 
dat het een jager was, die met zijn speer op vogels, mammoeten en schildpadden 
joeg. Tegen half 11 stonden er 20 welpen bepakt en bezakt met lupa en regenpak 
in de gang, te wachten op de wandeltocht naar de dierentuin. Oja, tijdens dit die-
rentuinbezoek komen we allerlei delen uit Tabberts logboek tegen. Het lijkt erop 
dat hij een enorme veelvraat was vroeger! 
Na dit avontuur lopen we door het centrum van Emmen naar deel 2 van de dieren-



tuin. Na een paar uur komen er bezweette en vermoeide kopjes uit de speeltoestel-
len geklauterd en is het weer tijd om naar huis te gaan. 
 Wanneer het net donker is komt opeens de oude Habbert binnen geslopen! De 
lamp staat al uit maar net als gister zorgt Habbert met zijn gaslampje voor de sfeer-
verlichting. Hij fluistert heel zacht om zeker te zijn dat de Hunebendeleiders 
(Lammert, Gabbert, Fabbert en Brammert) hem niet horen. Hebben de welpen al in 
de smiezen wie van de hunebendeleiders de zoon van Tabbert is? Het is lastig, tel-
kens als er logboekstukken met typische karaktertrekken van Tabbert gevonden 
worden gedragen zij zich hier opvallend naar.  
Volgens het laatst gevonden dagboekdeel van Tabbert gaan we vandaag een chill-
dagje in de prehistorie beleven. We gaan gewoon doen wat holbewoners vrijwel 
elke dag doen; een beetje fik steken, eten en krachtpatsen. 
Zoals gezegd maak je in de prehistorie geen vuur met moderne aanstekers of ande-
re attributen, maar doen we dat met een vuursteen en een stukje ijzer. Deze kun je 
tegenwoordig gewoon bij de Action kopen in de vorm van een magnesiumstick, 
maar hier vind je ze in het bos. 
 
Na een tijdje begint de honger toch wel op te spelen en is het tijd om het vuur te 
gebruiken als oven. In aluminiumfolie wordt deeg verpakt en in het vuur gelegd. 
Maar dat duurt niet lang, want opeens komt Gabbert aangelopen in zijn mooie be-
renvelletje. Hij is helemaal enthousiast en loopt de andere hunebendeleiders een 
beetje te stoken met sterke verhalen. Alhoewel Gabbert het niet slecht doet, wordt 
hij toch bij enkele dingen verbeterd door de anderen. Zo kan hij bijvoorbeeld niet 
zo goed boomstam werpen als hij beweerd heeft.  
 
De volgende dag komt Brammet aangelopen, hij heeft een heel patserig verhaal. En 
tovert een schatkaart tevoorschijn, "gekregen van Habbert". Hierop staat een boer-
derij en een hunebed getekend, de schat is gemarkeerd bij het Hunebed. Er is geen 
moment van twijfel, iedereen springt op en besloten wordt om direct terplaatse te 
gaan. Snel vertrekken 
we lopend en teglijker-
tijd met auto's richting 
het Nabershof. Aldaar 
aangekomen worden 
we welkom geheten 
door een Drentse man 
in klederdracht. Na 
kort overleg wil deze 
vriendelijke man ons 
rondleiden over zijn erf 
en ons de weg wijzen 
naar het nabijgelegen 
hunnebed.  
 
 
 



De welpen zijn wat moe en 
horen het verhaal aan al leu-
nend tegen het bouwerk van 
5000 jaar geleden Na enige tijd 
lopen we een paar meter ver-
der, we genieten van een mooi 
uitzicht over de Drentse essen. 
Echter de welpen hebben hier 
minder oog voor en ontdekken 
plots een tasje in de holte van 
een boom. "Meneer, wat is dat 
rare tasje in die boom?". Al 
gauw blijkt hier snoep in te 
zitten. Enigszins vertwijfeld 
besluiten we maar even van dit 

snoep te genieten. Maar dit is toch geen schat met rijkdommen uit de oertijd? 
Gelukkig komt Brammert ons met zijn luxe vervoersmiddel wel weer ophalen. Hij 
brabbelt iets vaags over een bezoek aan een bekend stamhoofd valk over de grens 
in Germania. De welpen vinden het wel best en gaan met hem mee terug huis-
waarts. 
Daar aangekomen besluiten we voor wat decoratie van het terrein te zorgen, oer-
mensen maken nou eenmaal muurschilderingen. Er wordt flink geschoten met lijm-
pistolen en tackers.  
Nadat de corveetaken voltooid zijn vraagt Brammert opnieuw de aandacht. Hij 
heeft een verzoek aan de welpen, welke daar gehoor aan geven. Er zijn een aantal 
rijkdommen die getransporteerd moeten worden naar een stamhoofd over de 
grens in Germania. Er wordt flink gerend, zweetdruppels ontstaan op de voorhoof-
den van menig welp. Brammert is niet ontevreden en we keren moe terug richting 
ons onderkomen. 
Daar treffen we Habbert. Hij uit meerdere malen zijn ongenoegen over deze dag. 
De schatkaart van vannochtend was nep! Dat zag je zo! Het papier ruikt zelfs nieu-
werwets! Over het smokkelen van vanavond is Habbert woest. Tabbert was vrien-
den met iedereen, werkte hard en had het nooit in z'n hoofd gehaald goederen te 
smokkelen.  
Plotsklaps gaat het licht aan! Dat is niet fijn wakker worden!. Na een tijdje acclimati-
seren aan het TL licht blijkt het Habbert te zijn die de welpen gewekt heeft. Habbert 
wil weten of de welpen er al uit zijn? De welpen blijken verdeeld, maar de meerder-
heid blijkt toch Brammert als zoon van Tabbert aan te wijzen. Habbert snapt hier 
niks van…De balans wordt opgemaakt en Brammert lijkt inderdaad ietwat voor-
sprong te hebben. Terecht wordt opgemerkt dat Fabbert erg rustig is en zichzelf 
niet in de kijker begeeft. Wellicht kan hij de zoon ook wel zijn? Natuurlijk moet ook 
in de dagelijkse boodschappen voorzien worden, de welpen mogen zichzelf deze 
middag verwennen in Emmen city! 
Tijdens het ontbijt komt Lammert aangelopen. Hij weet de aandacht op zich te ves-
tigen en benadrukt nog eens dat Brammert gisteren bewezen heeft onmogelijk de 
zoon van Tabbert te kunnen zijn. Natuurlijk is hijzelf de zoon!  



Natuurlijk komt er vezet en dragen de welpen het door Tabbert ingefluisterde alter-
natief aan. Lammert druipt af en Gabbert probeert op te eisen dat hij het uitsteken-
de dagprogramma bedacht heeft. Na de corvee wordt gestart met een het levend 
stratego spel. Beide partijen zijn zo aan elkaar gewaagd dat het eerste en enige 
potje de hele ochtend voortduurt. Tot het eind strijden beide partijen voor de winst. 
De vlaggen worden helaas niet gevonden en beide partijen zijn zo goed als tegelij-
kertijd door hun manschappen heen. 
Onder begeleiding van de bendeleiders werd de stad verkend middels een aantal te 
verrichten opdrachten. Sommige opdrachten wat gekker van aard dan de andere. 
Gelukkig zijn de welpen niet verlegen en werden de hoofden van een aantal kale 
mannen opgepoetst, selfies van mevrouwen met zonnebril gemaakt maar ook werd 
het goedkoopste artikel te koop in Emmen gevonden. 
Na al het shop plezier is het tijd voor een ijsje. Maar niet zomaar een ijsje! De over-
vliegers (de welpen die voor het laatst mee op kamp zijn) trakteren! Trots staan ze 
bij de softijs balie van de Hema. De keus is gevallen op heerlijke sundae ijsjes met 
chocolade saus!   
Thuis aangekomen wordt in de 
slaapzaal nog een tijdje gespeeld 
met de nieuwe aanwinsten. Maar 
ook hangt er al een heerlijke geur 
van Pannenkoeken in het gebouw. 
De laatste dag van het zomerkamp 
is aangebroken! Het is Fabbert die 
de welpen uit hun slaapzakken 
komt halen. Hij vertelt ze dat hij 
best wel gesloopt is van de afgelo-
pen week. Hij heeft behoefte aan 
een dagje ontspannen. Fabbert 
heeft dan ook een welverdiende 
spa-dag ingepland, iets dat in zijn 
ogen perfect past in de levenswijze 
van ‘zijn’ vader; Tabbert.  
Het zwembad ziet er in het begin 
wat verouderd uit, maar het blijkt 
een waar waterparadijs. Allereerst 
is er een grote en lange glijbaan 
die erg leuk is. Een ander prachtig 
element in het zwembad is het 
golfslagbad. Om het halfuur treedt 
deze in werking en vliegen de gol-
ven je om de oren. Een andere su-
perleuke attractie is een springkus-
sen dat op het water ligt en waar 
je op moet klimmen en vervolgens 
vanaf kan springen, glijden, rollen, 
duiken, vallen etc.  



Om 19:00 is het tijd voor de hereniging. Wanneer de vier potentiële zonen binnen-
komen wordt het stil. De welpen gaan in een kring zitten en luisteren naar de sterke 
verhalen van de hunebendeleiders. Niet lang daarna komt de oude Habbert bin-
nen. Hakkelend en stotend met een zware schatkist gaat hij in de kring zitten. Het is 
tijd om te ontdekken wie de echte zoon van Tabbert is. Dankzij een aantal goed 
geordende welpen zijn de meeste aanwijzingen van de afgelopen week bewaard 
gebleven en kan nagegaan worden welke hunebendeleider het beste past. 
 
Het verdelen van de aanwijzingen gaat vlot en al snel blijkt dat er maar een echte 
zoon kan zijn. Hij die de meeste overeenkomsten met Tabbert heeft is overduidelijk 
Fabbert. De andere hunebendeleiders leggen zich neer bij dit verlies en feliciteren 
hem. De schat wordt overgedragen en de kist gaat open. In de kist vinden we aller-
lei materialen die kunnen helpen bij het overleven in de prehistorie, denk daarbij 
aan bijlen, zagen, touw en pinda’s. Maar ook zitten er de kampaandenkens in en 
tevens de trofee voor het nest van het kamp. Dit jaar gaat deze prijs naar nest Paars, 
gefeliciteerd! 



  
 SEPTEMBER  DECEMBER 
5 Peter Hulkenberg 10 Romy de Kubber 
8 Larysa Demyanova 12 Luuk de Groot 
9 Hugo Wiersema 13 Rob Hendriksen 
14 Joris Hendriksen 17 Joyce Weenink 
24 Vera Barendregt 18 Anne van Diek 
26 Fanny van Drunen 21 Perry Sipkes 
  23 Dirk Keultjes 
 OKTOBER 23 Jamie Onstein 
6 Rik Hoppenreijs 29 Stijn Smalbil 
10 Jirte Vos 30 Zoë Bussing 
16 Laura Keultjes   
17 Jella Bezemer  JANUARI 
20 Bridget van Dijk 1 Kjell Bloem 
  5 Wessel te Wit 
 NOVEMBER 6 Dylan van Dijk 
1 Niek de Melker 22 Henk Meerdink 
4 Caroline Heister 28 Arthus Jansen 
6 Mellanie Buser 28 Sheila van der Ende-Kip 
7 Erwin Grob 29 Gerbrand Brouwer 
7 Renata Janssen-Rusman 30 Elise Lemm 
9 Jasper Lesterade   
13 Bjorn Visser   
18 Lars Barten   
18  Niels Barten   
22 Nick Beudel   
23 Itse Spijker   
23 Tijmen Kip   
23 Maikel van Leeuwen   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

Al klaar voor de winter?
Kleur deze leuke kleurplaat in en stop hem in d

De mooiste inzending verdient een



   

? 
e brievenbus in de gang! 

n leuke prijs! 



Fort Boyard  
Scoutskamp 2014 - Austerlitz 
 
Op zaterdag 19 juli stapten heel veel Scouts 
in de buurt van Zeist uit de auto en vroegen 
zich af waarom het kamp daar begon. Dit 
jaar geen fietsen en de bagage laten afleve-
ren op het kampterrein, wat een relaxte 
start! 
Het introfilmpje en de uitgedeelde 6 drop-
sleutels (mocht je ze nou opeten of niet?) 
maakten het overduidelijk, we waren beland 
in de opnames van het nieuwe seizoen van 
AVRO’s Fort Boyard. Het tv-programma vol 
onmogelijke opdrachten, zenuwslopende 
beproevingen en het verleggen van gren-
zen. Deze dag was het extreem zomers weer, een goed begin van een overwegend 
zonnige, mooie en erg gezellige week! 

 
In patrouilles werd de schaduwrijke tocht naar het kampter-
rein afgelegd waar we vroeg in de middag aankwamen en 
onze tenten en keukens gingen opbouwen. De leiding had 
gekookt, zodat we snel weer verder konden werken. ’s 
Avonds waren we behoorlijk van slag. Opeens kwamen 
Freek Bartels en Lauren Verster het terrein oplopen. Ze za-
gen er wat verwilderd en onwennig uit, maar ze waren heel 
duidelijk: zij presenteren dit seizoen Fort Boyard, dus het 
zullen wel de échte geweest zijn. 
Ze maakten een heleboel duidelijk over het programma en 
wat ons de komende week te wachten staat. Na een gezelli-
ge avond bij het kampvuur gingen we de veel te warme 
tenten in.  

 
Ken je dat liedje ‘Salsa Tequila’? Moet je je voostellen dat je met de Zweedse versie 
(Volvo Ikea) gewekt wordt voor de ochtendgym die direct overging in de gebruike-
lijke ochtendrituelen bij de Scouts. Ook nodigde Lauren ons uit om het eerste spel 
te gaan spelen. Een tactisch ren-spel met een veel te snelle wisseling van rode en 
gele bordjes op de vijf posten.  
’s Middags was er een route met gps en letter/foto-combinaties waar je naartoe 
moest lopen en vervolgens een lastige opdracht op de post. Weet je de opdrachten 
nog? Niet fijn, een sjaal van sokken maken en die omdoen. Of wist je dat Dieuwer-
tje zich afvraagt of ze haar witte fake All Stars . . . . . . .  En laten we die boze, tette-
rende, slechtziende vrouw op de fiets maar gauw vergeten. 
‘s Avonds was het weer even wennen met fourageren en eten koken, maar dat was 
goed gelukt. De leiding vond de maaltijd bij elke patrouille lekkah, hoewel sommi-



gen wat slooooom konden aanvallen. Na de Fort-raad per patrouille het kwalitei-
tenspel gespeeld. Soms best moeilijk om zo iets serieus over en tegen een ander te 
zeggen, maar je leert elkaar op die manier wel goed kennen. 
 
Maandag zou er een ongewenste hoeveelheid regen gaan vallen. Programma’s 
werden omgegooid en na de eerste serieuze inspectie en de Boyard-samenkomst 
(Schele Henkie, verdiende punten en nog veel meer) zijn we naar het zwembad in 
Zeist gegaan. Terwijl het buiten echt takke-weer was, vermaakten we ons prima. 
Daarbij lukte het ons aardig om de juiste dosis irritatie bij de badmeesters op te 
wekken en bovendien heel veel plezier te hebben. Eind van de middag werd het 
droog, wij ook. Gelukkig was er ’s avonds tijd om Weerwolven van Wakkerdam te 
kunnen spelen.  

Wat we ons van de volgende dag herinneren is dat het weer stralend weer was en 
de groep in tweeën werd gedeeld. Twee patrouilles werden geblinddoekt op 800 
meter afstand van elkaar aan de rand van een mooi bosgebied gedropt. Via porto-
foon konden ze met elkaar praten, maar het doel was om met een stafkaart en kom-
pas als eerste op de gemarkeerde eindplek aan te komen en ook de vragen goed te 
beantwoorden. Tja, dan zijn er scouts die heel slim de andere patrouille op een 
dwaalspoor weten te zetten, chapeau! 
De andere twee patrouilles werden eerst getrakteerd op een net-echt lijkende lei-
ding-ruzie waarna ze zelf met verschillende soorten acteer-technieken aan de slag 
gingen. In de middag werd omgewisseld en had iedereen zoveel acteer-ervaring 
dat ’s avonds delen van het levensverhaal van Baden Powell werden nagespeeld. 
Om de objectiviteit te waarborgen, was een afvaardiging van de Beverleiding inge-
vlogen als jury. Er werden weer felbegeerde sleutels verdiend en de puntentelling 
werd steeds spannender. 
Toen het schemerig begon te worden zijn we naar een ander stuk bos gelopen voor 
een combinatie van het geliefde flikkerlichtspel en wat boeren, piloten en douane. 



Aangezien we wel erg laat naar bed gin-
gen, konden we op woensdag bijtanken. 
Heerlijk uitslapen tot 10 uur, rustig ontbij-
ten en geen kritische inspectie. Daarna zijn 
we naar het centrum van Zeist gebracht 
voor het noodzakelijke winkelplezier en 
een financiële injectie voor de midden-
stand. Om half vier waren we weer verza-
meld en liepen we naar het park waar we 
onder een mooie, grote oude boom in de 
schaduw hebben gezeten. Daar hebben we 
op deze Dag van nationale rouw heel res-
pectvol ruim 2 minuten stilte gehouden 
toen de eerste 40 kisten met vliegtuig-
slachtoffers in Eindhoven aankwamen.  
Hierna werd voor de traditionele friet ge-
zorgd, dus we konden heerlijk in de schaduw blijven zitten/liggen. Terug op het 
terrein, strooiden zoals elke dag Lauren en Freek weer met extra punten en nieuwe 
opdrachten. Ondertussen werden de ‘tribunes’ waar we achter stonden steeds gam-
meler. Na opnieuw een gezellige avond bij het kampvuur ging bij sommigen het 
licht al uit voordat de tent-rits helemaal dicht was. 
 
Donderdag. Nog steeds gezellig. Nog steeds mooi weer. Er kwamen al vragen waar-
om het kamp maar een week duurt. Na alle standaard onderdelen werd het tijd om 
per patrouille een deel van het Grande Buffet van vanavond uit te denken en een 
werkbaar boodschappenlijstje op te stellen dat zorgt voor gerecht in thema. Terwijl 
de leiding met de grootste moeite probeerde die ingrediënten in te kopen, konden 
we beginnen met een variant op ‘Jongens tegen de meiden’ om weer punten te 
scoren voor de sleutels die weer nodig zijn voor de finale die nu langzaam dichterbij 

kwam. Blinde stoelen-
dans is best eng en 
doet soms zeer, verbo-
den te lachen lukt som-
migen ongelofelijk 
goed en 3 knieën, 1 
voorhoofd, 1 onder-
been en 1 duim op de 
stoffige bosgrond was 
erg lastig. 
In de middag konden 
we nog meer punten 
verzamelen met o.a. 
een water-verzamel-
estafette, laken-
omdraai-spel, geblind-
doekt raden welke 



kruiden én specerijen in je mond gemikt werden en de vette kokosnoot-voet-werp-
schommel. 
De voorbereidingen van het Grande Buffet waren een groot succes met geweldig 
originele culinaire creaties. Hoe vind jij kokosmelk met cola smaken? Ooit gegeten 
van een Ford Boyard van penne, tomatensaus, stokbrood en kruidenkaas? Wij wel! 
Daarna was er nog mooi tijd om de keukens alvast af te breken, die zouden we niet 
meer nodig hebben. Yes, alweer gezellig kampvuur. 
 
Na de standaard ochtendrituelen op vrijdag moesten we onder behoorlijke tijds-
druk alle bagage inpakken en  de tenten afbreken. De dagrugzak werd apart ge-
houden voor de hike die ons te wachten stond. Een hike met twee posten die ons -
vreemd genoeg- via een mooie route uiteindelijk weer naar het kampterrein terug-
leidde. Dat was wel even slikken, want velen hadden verwacht dat de volgende 
nacht op een andere locatie zou zijn. Toen alle patrouilles gearriveerd waren, hing 
ook het grote zeil waaronder we met z’n allen zouden kunnen slapen. Ook stond de 
barbecue al te snorren en werd de laatste hand gelegd aan de bijgerechten. De tijd 
vliegt en er stond een grote afwas te wachten. Iets met handen en mouwen en ook 
dat was weer gefikst. Hoogste tijd voor ‘le soir avec beaucoup de couleurs’. Leuke 
en originele stukjes. Rempel-stempel is best lastig en hou op over die 4 (of veelvoud 
daarvan). 

 



Het eindspel met Lauren en Freek op de zaterdagochtend was om de winnende 
patrouille te kunnen bepalen. Dit was een groots spel met codes verzamelen en 
doorseinen. Ondertussen waren de aanhangers volgeladen en stonden de taxi-
busjes klaar. Met z’n allen en alles terug naar het troephuis in Zevenaar. Ja, we wa-
ren moe, nee, we willen eigenlijk niets meer doen. Toch lukte het ons om heel gedis-
ciplineerd en in heel korte tijd alle rommel op te ruimen, alle natte zeilen te drogen 
en schoon op te vouwen en die andere rotklusjes te doen. Tijd om uit te rusten, te 
drinken en over het kamp na te praten. Als sluitstuk moest de finale tussen de ‘Fort 
Baguettes’ en ‘Les Lions’ uitgevochten worden. Kokosnoten werpen, dropsleutels 
opduiken en doorslikken en dan liefst nog iets sneller. Bloedstollend was deze nek-
aan-nek race die werd aangemoedigd door ‘Les Naturistes’ en ‘Les Bananes’. Met 
minimaal verschil won uiteindelijk al proestend de dassen patrouille. Het spel was 
over, het feest voorbij, de Scouders stonden te trappelen en de douche bijna in 
zicht ! 
 
We hebben een supertof kamp achter de rug. Erg gezellig, veel lol gehad en heel 
veel boeiende en rare dingen gedaan. Scouts en leiding . . . . fijn dat ieder zich zo 
heeft ingezet en meegewerkt aan deze avontuurlijke week. 
 
 





Zomerkamp Explorers 2014! 

 
De week waar we het hele jaar naar toe hebben geleefd zit er alweer op! Zonder al 
te veel te verklappen over wat we gedaan hebben wil ik toch een tipje van de sluier 
oplichten. Want het was veel te leuk om helemaal voor onszelf te houden! 
  
Het thema was 'Schnitzellicious' 
en de locatie was ergens diep in 
het Brexbachtal. Daar hadden 
we een leuk plekje tussen PiVo's 
uit Valkenswaard en Scouts uit 
Eindhoven. De Scouts waren de 
groep met de gepionierde keu-
ken en de PiVo's waren de groep 
met Hazes op standje 10 tot half 
vier 's ochtends. (beetje jammer 
jongens...) Als je aan die twee 
groepen zou vragen om ons te 
beschrijven dan zouden ze ons 
waarschijnlijk de houthakkers of 
'die groep die altijd op pad is' 
noemen. We hadden dan ook 
een goed gevuld programma met vele uitdagende, leuke en soms zelfs leerzame 
activiteiten erin. 
  
Net als elk jaar hebben we ook dit jaar weer een hoop geleerd op zomerkamp. Som-
migen hebben iets geleerd over zichzelf en anderen iets over elkaar. Ik zal proberen 
om de hoogtepunten van onze leermomentjes op te sommen. En achter elk leermo-
mentje zit een verhaal. Dus als je straks een Explorer ziet lopen, vraag ze dan gerust 
om het een en ander uit te leggen. 

  
Eilisha heeft geleerd dat een 
tomaat een vrucht is. Rens 
heeft geleerd dat je beter geen 
pallets kunt doortrappen met 
een verzwikte enkel. Sander 
heeft geleerd dat je groentes 
kunt eten zonder er aan dood 
te gaan. Laura heeft geleerd 
dat zij veel zuiniger boodschap-
pen kan doen dan Rens en Hu-
go. Youri heeft geleerd dat de 
USB-aansluiting op onze accu-
bak best breekbaar is. Justin 
heeft geleerd dat je voor wei-
nig geld een heleboel spareribs 



kunt krijgen. Harry heeft geleerd dat hij behoorlijk populair is bij ruilspelletjes. Em-
ma heeft geleerd dat schoon vooral een gevoel is. Tymen heeft geleerd dat hij ont-
zettend goed is in van een waterglijbaan glijden. En Hugo heeft geleerd dat hij 
geen hoogtevrees, maar wel een gezond respect voor diepte heeft. 
 
Verder hebben we ook nog een hoop leermomentjes in groepsverband gehad. We 
weten nu dat onze eigen kampkist beter gevuld is dan die van de scoutsleiding. We 
hebben van gezonde afstand mogen zien waarom het niet handig is om 2 deo-
bussen op een vuur te gooien. We zijn erachter gekomen dat het voor de jongens 
lastig is om de aandacht bij het spel te houden als de buurvrouwen hun broek even 
kwijt zijn. We hebben geleerd dat cacaopoeder een goede vervanger is voor suiker 
en dat alles beter smaakt met pittige curry. We weten nu ook dat je met kleine bijl-
tjes hele grote boomstammen kunt splijten, maar dat houtsnippers opruimen min-
der leuk is.  
 
En zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan, maar dan is er geen plek meer voor 
de andere leuke stukjes. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat we een geweldig 
kamp hebben gehad met een geweldige groep mensen!  
 
Hartelijke groeten van de Explo's!   
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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 3 janauri 2015! 



BEVERLEIDING       
Marije Godschalk    
Niek de Melker    
Vera Barendregt    
Mellanie Buser    
Eelco van Brink    
Rens Heister    
     
WELPENLEIDING 
Kees Kohlmann    
Erwin Grob    
Robin Peters     
Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    
Leontien Kuster    
Paul van den Berg    
        

SCOUTSLEIDING 
Remko Bezemer    
Daan Spijker    
Rowan Belle    
Dieuwertje Gerritsen     
    
EXPLORERBEGELEIDING  
Hugo Wiersema    
Eilisha van Leeuwen    
Justin Buiting    
    
ROVERSCOUTSADVISEURS  
Rik Hoppenreijs    



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 


