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Met in deze editie:
•	 De verjaardag van Stuiter
•	 Welpen-Ouderkamp
•	 Scavengerhunt met de Scouts
•	 Terrein update
•	 En nog veel meer!



Opzegging Lidmaatschap

De opzegtermijn is een kwartaal. Opzegging moet gebeuren voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal.
Opzeggingen dienen altijd voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal bij de teamleid(st)er van de be-
treffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemeld te zijn en dient tevens voor de eerste dag 
van hetzelfde kwartaal per e-mail door het lid te zijn gemeld bij het secretariaat.

In het geval van jeugdleden onder de 18 dient de opzegging te gebeuren door de wettelijk vertegen-
woordiger.

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.

Secretariaat Scouting Subanhara Liemersgroep



Beste Leden en Ouders/Verzorgers, 

Eind juni bereikte ons het droevige bericht dat Judith Hetterschijt is overleden.  Zij is moeder 
van Marit en Hanne (Welpen) en was groepsbegeleidster bij onze groep. Vorig jaar zomer 
werd er bij Judith kanker geconstateerd welke slecht te behandelen bleek. De afgelopen twee 
maanden ging haar toestand helaas zeer snel achteruit. Ik wens Marcel, Marit, Hanne en fami-
lie namens de hele groep alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.
 
 Het afgelopen half jaar is weer een periode geweest die vol stond met activiteiten. Elke week 
is er weer van alles beleefd tijdens de opkomsten en er waren verschillende weekendkampen. 
Ook is er gecollecteerd voor Jantje Beton, zijn er kinderen geschminkt tijdens Koningsdag en 
hebben we onze medewerking verleend aan de Dodenherdenking. 

In april zijn we met de hele groep op St. Joriskamp geweest in Ewijk. Een goede oefening, 
want het jubileumzomerkamp staat voor de deur! Dit zomerkamp is extra speciaal, de groep 
bestaat namelijk 70 jaar en daarom gaan we met de gehele groep gezamenlijk op kamp! De 
locatie is voor de leden nog een verrassing dus daar zal ik niks over zeggen, ik verwacht dat 
het een geweldig kamp gaat worden gezien de vele voorbereidingen door de leiding! 

Binnen het bestuur is Bart van de Laar aangetreden als secretaris en onlangs is Tommy Kuster 
gestart als groepsbegeleider. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! Daarnaast zijn we voor ver-
schillende vacatures binnen de groep op zoek naar vrijwilligers. Voor het resterende jaar zal 
de invulling van vacatures een van de speerpunten worden om zo alle leidingteams en bestuur 
op sterkte te houden. 

De laatste tijd is er veel veranderd aan het Troephuis en het omliggende terrein, ook dit kunt 
u in dit Lopend Vuurtje lezen. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Lopend Vuurtje en wens alle leiding en leden een 
plezierig zomerkamp toe! 

Met vriendelijke Scoutinggroet, 

Joris Hendriksen.

Voorzitter

Van de Voorzitter



Van  de  Bevers
Bever doe dag
Op zaterdag 28 maart brachten onze Bev-
ers samen met 70 anderen Bevers van 
de regio een bezoekje bij scouting De 
Markensteen in Velp. Er viel een beetje 
regen maar dat mocht de pret niet druk-
ken! Het verhaal ging over een spin ge-
naamd  Anansi die in een doos mee was 
gekomen vanuit Ghana naar Nederland. 
Dit was nog niet alles want Anansi was 
ontsnapt waar de bevers bij waren. Door-
middel van spelletjes doen en suikerspin-
nen eten konden de bevers mini spinnen 
verdienen, ze konden deze gebruiken om 
Anansi weer in de doos te krijgen zodat 
hij weer terug gestuurd kon worden naar 
Ghana. De bevers hebben gezien hoe de 
dorpsbewoners van Hotsjietonia Anansi 
te pakken hebben gekregen. Anansi ging 
terug naar Ghana en de bevers konden 
naar huis.

St Joris kamp
Na het openen van het kamp kreeg ie-
dereen een groepsshirt. Dit shirt werd 
uitgedeeld omdat onze groep 70 jaar 
bestaat. Hierna kregen we de lunch om 
daarna te beginnen aan het schilderwerk. 
In de middag hebben we samen met alle 
andere speltakken een groot smokkelspel 
gespeeld. Omdat er na dit spel gewacht 
moest worden op het eten hadden we tijd 
om in de speeltuin te spelen op het ter-
rein. Na het avondeten mochten de bev-
ers een leuke sketch voorbereiden voor 
bij het kampvuur. Bij het kampvuur werd 
traditioneel weer het verhaal van St. Jo-
ris verteld. Hierna deden de bevers hun 
sketch en gingen ze naar bed. De vol-
gende dag na het ontbijt was het tijd voor 
hollandse spelletjes zoals, koekhappen, 
moordenaartje, kat en muis tikkertje en 
snoephappen. Na de spelletjes was er nog 
tijd om in de speeltuin te spelen. Daarna 



kwamen de ouders en gingen de bevers 
weer naar huis. 

Kinderfeestje Stuiter
HOERA!! Het was feest bij de Bevers! 
Stuiter en het dorp”Hotsjietonia” werden 
5 jaar, en dat moest natuurlijk gevierd 
worden. Met een echte Hotsjietonia taart 
met kaars die uitgeblazen werd door Stu-
iter zelf en een eigen gemaakte feestmuts 
was het feest helemaal compleet.

Scout It Out
In het park Presikhaaf kwamen veel 
bevers, welpen en scouts bij elkaar. Er 
waren allemaal activiteiten voorbereid 
zodat er een leuke dag van gemaakt kon 
worden. En natuurlijk wilden de bevers 
beginnen met het versieren van cakejes. 
Hierna was de stormbaan aan de beurt. 
De stormbaan was zeiknat omdat het ge-
regend had, maar dit mocht de pret niet 
drukken. Hierna gingen we een pannen-
koek eten. In de pauze hebben we gezien 
hoe het wereldrecord grootste das en 
dasring werd verbroken! 

De beverleiding wenst 
iedereen een fijn 
jubileumkamp!



Van  de  Welpen
Het afgelopen seizoen barste zo on-
geveer uit zijn voegen van de spectacu-
laire hoogtepunten en fantastisch mooie 
activiteiten. Om dit stukje niet te lang-
dradig te maken, wordt slechts een selec-
tie van alle fantastische avonturen van de 
welpen benoemd. 

Schaatsen
Bijna traditioneel, maar toch elk jaar 
weer origineel reisden de welpen in het 
begin van het seizoen af naar Nijmegen 
voor een ijskoud avontuur op de schaats-
baan. Hierin werden we vergezeld door 
bevriende welpenhordes uit de regio. In 
het begin ging het hier en daar wat on-
wennig en begaven sommige welpen 
zich op iets te glad ijs. De leiding wist 
gelukkig geen scheve schaats te rijden, 
waardoor er, op wat blauwe plekken na, 
geen noemenswaardige ongelukken zijn 
gebeurd. Het was weer een geweldige 
dag, die eigenlijk best voor herhaling 
vatbaar is. Wellicht volgend jaar weer!

Welpen-Ouder Kamp
In maart was het weer tijd voor het Wel-
pen-Ouder Kamp, ook wel het WOK. Op 
dit kamp mag elke welp één ouder mee 
nemen, zodat hij of zij een indruk krijgt 
van wat het leven als welp bij de Sub-
anhara-Liemersgroep er nou precies uit 
ziet. Daarnaast kunnen ze op een leuke 
manier kennis maken met de welpen-
leiding.
Dit jaar ging het hele gezelschap op ex-
peditie naar het Pannerdensch’ Kanaal, 
om daar op zoek te gaan naar goud. Dit 
deden ze op aanwijzing van een groepje 
goudzoekers, dat had vernomen dat er in 
een flinke goudader te vinden moest zijn. 
De welpen en hun ouders konden ze in 
deze zoektocht goed gebruiken. Na het 
doen van enkele spellen, lekker eten en 
leuk avondprogramma voor de ouders, 
werd het weekend werd uiteindelijk een 
groot succes en daarmee was het een uit-
erst geslaagd kamp voor jong en oud!



Sint Joris kamp
In april zijn de welpen op het leukste 
groepskamp van Nederland gegaan, 
het Sint-Joriskamp van de Subanhara- 
Liemersgroep! 
We hebben een weekendje doorgebracht 
op het prachtige terrein van scouting 
Ewijk. Dit gebouw is voorzien van een 
grasveld waar menig persoon jaloers op 
wordt. 
Het weekend stond in het thema van 
kleur en werd ingevuld met een veelvoud 
aan leuke spellen, veel chinees eten, jubi-
leum schilderingen, regen en zon en nog 
meer leuke spellen.
Het was een geweldig weekend, waarin 
we met zijn allen de kleurenmachine uit 
handen van Sjaak Zwart hebben weten te 
houden!

Scout-it-out 2015
Op 13 juni was het tijd voor een leuke 
middag in park Presikhaaf in Arnhem: 
de Scout-it-out. Dit evenement is ge-
organiseerd door de helden van Regio 
Klein Gelderland en bestond uit een 
middag voor leuke activiteiten voor alle 
speltakken van alle groepen uit de regio. 
Je kon er werkelijk van alles doen, zo-
als: klimmen, pannenkoeken bakken en 
eten, vlotvaren, boogschieten, springkus-
senspringen, kabelbaan glijden en er was 
zelfs een heus museum. 
Een ander bijzonder moment was de on-
thulling van de grootste scoutingdas ter 
wereld. Dit leverde de regio een bijzon-
dere notering op in het Guiness world re-
cords boek. Fantastisch!

Welpenweekend  
Eind juni was het wederom tijd voor een 

leuk weekendkamp. Ditmaal op de wa-
terberg in Arnhem. Ook deze activiteit is 
regio-gebonden en werd georganiseerd 
voor een 7-tal deelnemende groepen. 
Het weekend stond in het thema van 
‘Minions’, rare gele mannetjes die van 
bananen houden en gekke dingetjes ro-
epen. De welpen vonden het van begin 
tot eind prachtig. 
Op de zaterdag hebben ze een heleboel 
leuke spellen gespeeld en zelfs een heuse 
minion hike gelopen van 1,5 uur! Op 
zondag was het tijd voor bananen en een 
spannende hindernisbaan. 
Een ander spannend dingetje, was het feit 
dat de welpen tijdens het regioweekend 
in een echte tent slapen! Hier deinsde ge-
lukkig geen enkele welp voor terug en zo 
werd het een fantastisch weekendje.



Dit was slechts een kleine greep uit de 
leuke opkomsten die de welpen het af-
gelopen seizoen hebben gehad. We kijken 
nu vooruit naar het jubileum zomerkamp 
dat we met de hele groep zullen houden. 
Dit belooft een week vol leuke avonturen 
te worden. 

Daarnaast kijken we uit naar het komende 
seizoen, waar voor de voorbereidingen al 
weer in volle gang zijn. En waarin we af-
scheid nemen van 5 geweldige welpen, 
maar waarin we ook een leuke groep 
nieuwkomers mogen verwelkomen.
Via deze weg willen we Kaa nogmaals 

bedanken voor haar inzet en enthousi-
asme in de afgelopen jaren, veel succes 
met wat er verder op je scouting pad 
komt!

Met een stevige linker, 
Het welpenteam.



Aanpassing terrein en Troephuis

Hierbij weer even wat nieuwtjes over het 
terrein en het Troephuis, er is de afgelo-
pen maanden weer veel gebeurd! 

Zo is de schilder langs geweest om de 
windveren, de dakgoten en de dakkapel 
te schilderen. Daarnaast is ook al het 
schilderwerk beneden grondig gedaan 
door Kobus. Wat ook opvalt zijn de LED 
– TL buizen en lampen in alle lokalen 
van het Troephuis en natuurlijk de zon-
nepanelen op het dak, hiermee wordt ons 
Troephuis nog duurzamer. 

Sinds het verschijnen van het vorige 
Lopend Vuurtje is er ook weer veel aan 
het terrein gebeurd; de afrastering is ver-
plaatst zodat we nu een eigen parkeer-
terrein hebben naast het plein, je kunt er 
zo vanaf het plein op lopen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om er te parkeren.  
Tevens is er laatst een sleuf gegraven en 
zijn er leidingen gelegd naar de Bong-
erd voor de bouw van een ware blokhut. 
Hierbij kregen we hulp van enkele hele 
handige én gezellige vaders en moed-
ers die een hele zaterdag keihard hebben 
gewerkt. De blokhut hebben we in een 
ver verleden gewonnen van Bosch maar 
deze gaat er nu zeker komen! 

De vergunning voor de aanpassing van 
het terrein en de bouw is binnen, nog 

even en dan kunnen we aan de slag met 
het vervolg van alle plannen. Zo zal de 
hut gebouwd gaan worden en zullen er 
veel heggen worden geplant. 

Voor het uitvoeren van alle plannen heb-
ben we veel  handen nodig. Er zullen 
weer klusdagen worden gepland waar-
op we hopen op veel handige papa’s en 
mama’s. Hiervoor zullen we tijdig een 
oproep doen. 

Wordt vervolgd! 

Namens het bestuur van de stichting, 
Dennis en Joris.    

Van de Stichting



Van de Scouts
Uiteraard wil jij weten wat de Scouts 
de afgelopen periode hebben gedaan? 
Niet alleen de voorbereiding op het 
zomerkamp heeft op de planning 
gestaan, maar nog veel meer span-
nende en uitdagende opkomsten heb-
ben de Scouts mee mogen maken. 

De afgelopen opkomsten hebben in 
het teken gestaan van de voorbere-
iding op het zomerkamp en natuurli-
jk veel lol maken samen. Een scouts 
moet namelijk zelf een keuken bou-
wen, tent opzetten en natuurlijk zelf 
koken, want de leiding doet dat niet 
meer voor de Scouts! 

De aftrap voor de leerzame periode 
is begonnen op zaterdag 9 mei, die 
middag stond in het teken van het 
opzetten van de tent. Niet alle tenten 
kunnen even mooi staan, zo liet de 
leiding dat aan de Scouts zien. De 
leiding heeft voor de opkomst een 
tent ‘verkeerd’ opgezet. Dit zodat de 
Scouts meteen konden zien hoe het 
NIET moet. Na de minpunten te heb-
ben gezien moesten zij zelf aan de 
slag. Uiteindelijk is het elke patrouille 
gelukt om een tent op te zetten. Nu 
alle scouts dat kunnen, kunnen we 
makkelijk op kamp. Toch Scouts? 

Zaterdag 16 mei stond voornamelijk 
in het teken van de brander, omdat 
alle Scouts dat moeten weten is het 
van belang dat deze opkomst gedaan 
wordt. In die twee en een half uur 
hebben de Scouts eerst gezien hoe 
een brander precies werkt en wat ze 
moeten doen, daarna moesten ze het 
zelf doen. Als iedereen de brander aan 
had gekregen werd er eerst een korte 
pauze gehouden, daarna was het tijd 
om wentelteefjes te maken. Die waren 
lekker, de scouts zijn er een kei in ge-
worden. Op zomerkamp verwachten 
wij zeker één dag zo’n lekker broodje. 
Dus Scouts, je weet wat je te doen sta-
at dit zomerkamp!

Op zaterdag 23 mei hebben de Scouts 
nog één keer geoefend met het pion-
ieren. Zij moeten dit goed onder die 
knie hebben, want op kamp moeten 



zij hun eigen keuken pionieren. De 
Scouts hebben een zo’n hoog mogeli-
jke toren moeten bouwen. 

Om insignes te krijgen moeten de 
Scouts drie challenges doen om één 
insigne te kunnen bemachtigen. De 
scouts moeten hun best doen om zo’n 
mooie insigne te verdienen. Dat is de 
reden dat de opkomst van zaterdag 30 
mei in het teken stond van verschil-
lende challenges. Aan het begin heb-
ben veel Scouts insignes gekregen die 
ze verdiend hebben. Daarna mochten 
zij per patrouille opdrachten kiezen 
die ze graag zouden willen doen. Zo 
hebben velen een vuur gemaakt die 
minimaal 45 minuten moest branden 
en andere hebben verschillende chal-
lenges volbracht van sport en spel. Zo 
zijn vele Scouts dichter bij hun in-
signe gekomen. Nog even doorzetten 
en dan hebben jullie, alle Scouts, zo je 
arm vol staan met insignes. 

Na opkomsten lang werken voor de 
voorbereiding op het zomerkamp 
was het nu tijd voor een leuke en uit-
dagende game. De Scouts kregen op 
zaterdag 6 juni de opdracht om zoveel 
mogelijk opdrachten voor punten te 
doen. Dit spel heet een scavenger-
hunt. Een van de opdrachten was om 
een tipi te bouwen, een foto te laten 
afdrukken in een fotozaak in ruil voor 
iets, pootje baden in de Breuly en nog 
veel meer opdrachten  waar punten 
mee te verdienen waren. Sommige 
opdrachten waren moeilijk en de an-
dere wat makkelijker. Wel moesten 
de Scouts goed nadenken en overleg-
gen welke opdracht waar en op welke 
manier uitgevoerd moesten worden. 
Uiteindelijk eindigde de opkomst in 
een watergevecht, waar de leiding ni-
ets mee te maken had. De winnaars 
kregen een mooie lantaarnpaaltje in 
het roze voor in de tent, altijd handig 
natuurlijk. Voor de andere patrouilles 
waren er verschillende troostprijsjes. 



De 13e was een opkomst die niet op 
het troephuis gehouden werd, maar 
ergens anders. In het Presikhaafpark 
werd de Scout It Out gehouden, één 
keer in de vijf jaar wordt het daar ge-
houden. De scouts konden verschil-
lende opdrachten doen, zo konden ze 
over een super gave stormbaan en op 
een vlot varen. Bij onze kraam konden 
de Scouts en Explorers zelf hun pan-
nenkoek bakken, de leiding zorgde 
dat er pannenkoeken genoeg waren 
voor de aanwezige Bevers en Welpen. 

Zaterdag 20 juni stond in het teken 
van de overvliegers. De overvliegen-
de welpen zijn deze middag komen 
kijken bij de Scouts. Eerst hebben 
de patrouilles zich terug getrokken 
om op deze manier kennis te maken 
met de Scouts. De Welpen konden de 
scouts het scoutfit van het lijf vragen. 
Daarna zijn alle kinderen voorgesteld 
in een grote kring en hebben ze de op-
dracht gekregen om op een rij te staan 
van A tot Z met de voorletters van 
hun naam, daarna op hun geboorted-
ag en maand. Wat ze daarna hebben 
gedaan daar is de groep hen heel erg 
dankbaar voor. Ze hebben namelijk 
veel onkruid en gras weggehaald uit 
de Bongerd. Daar komt namelijk een 
blokhut. Na het harde werken hebben 
ze een A gemaakt, om zo met één ie-
mand erop staand te vervoeren naar 
de overkant.  De Scouts hebben voor 
de pauze één keer mogen oefenen, 
daarna hebben ze een wedstrijd ge-

houden. Het was alweer bijna tijd, dus 
het was tijd om op te ruimen. Na het 
snelle opruimen was er tijd voor een 
ouderwets spelletje Hollandse leeuw.

Kortom, de Scouts hebben weer een 
hoop uitdagende opkomsten gehad: 
wat ons betreft zijn ze klaar voor het 
zomerkamp!

De Scoutsleiding 





Vrijwilligersfeest!
Om alle leiding, bestuur en andere vrijwilligers van onze groep te bedanken, werd 
op 24 januari het vrijwilligersfeest georganiseerd! Tijdens deze avond kregen we een 
workshop van de mensen van MaskMania.  Hieronder een impressie van de geslaag-
de avond. 



Wat zijn de taken?
Je start tijdig een aankomende actie of 
evenement op. Je benadert hiervoor 
mensen tijdens de Groepsraad of op 
andere momenten. Indien nodig wordt 
er een commissie gevormd. Tijdens de 
voorbereiding van de activiteit hou je 
actief een vinger aan de pols, je stuurt 
mensen aan en indien nodig neem je de 
regie tijdens de voorbereidingen (tijdeli-
jk) over.

Na elke activiteit zorg je ervoor dat je 
de informatie uit de evaluatie krijgt en je 
spoort 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 en deze bij te houd-
en.

Je bekijkt regelmatig of de activiteiten 
wel financieel haalbaar of nog wel finan-
cieel aantrekkelijk zijn en stelt dit indien 
nodig ter discussie in het AB en vervol-
gens in de Groepsraad. Mogelijk worden 
er nieuwe acties toegevoegd. Tot slot ga 
je proberen mensen buiten de ‘vaste gar-
de’ te porren voor het organiseren van 
activiteiten.

Functie-eisen
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 uit-
eraard zelf ook goed in organiseren van 
activiteiten. Je bent bereid en in staat om 
nieuwe leiding goed te kunnen instrueren 
als zij een activiteit willen voorbereiden.
Uiteraard ben je aanwezig op de vergade-
ringen van het Algemeen Bestuur welke 
in de regel, om de zes weken, op zaterd-
agochtend plaatsvinden. Tijdens de ver-
gaderingen lever je actief input op een 
positief kritische wijze.

Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een uitdagende functie waar-
bij er veel ruimte is voor eigen inbreng, 
en ontwikkeling. Ook is er veel afwis-
seling in de werkzaamheden en zelf-
standigheid. Je krijgt de kans om in een 
dynamische werksfeer te komen met en-
ergieke en doelbewuste mensen.

Wat maakt het werk de moeite waard?
Door deel uit te maken van onze Scout-
inggroep sta je midden in de samenleving 
en maak je deel uit van een hechte groep! 

Vacature 
Algemeen bestuurslid - Activiteiten



Puzzel 
Voor leden en leiding!

De leiding van de Welpen heten niet voor niets zoals de bewoners van het Jungle-
boek. Zij hebben veel dezelfde vaardigheden en eigenschappen. Deze proberen ze 
op de Welpen spelenderwijs over te brengen. Zo kunnen de Welpen volwaardige en 
zelfstandige junglebewoners worden.
Opdracht: Welke woorden horen bij welk jungledier op de pagina hiernaast? Trek 
duidelijke lijnen.Sommigen dieren krijgen 1 lijn, anderen wel 3! Ben je klaar? Lever 
de puzzel dan in bij je leiding. 
De winnaar wordt in het volgende Lopend Vuurtje bekend gemaakt en ontvangt een 
pak overheerlijke Scoutingkoeken om in zijn speltak van uit te delen!
Je mag corresponderen over de uitslag (gezellig zelfs!) maar het zal voor de uitslag 
niets uitmaken.
Succes!

Augustus
1    Bart van Alst
2    Fred van Kempen
4    Lars Kummeling
5    Remko Bezemer
7    Zefanja Langeberg
10  Joram van Kempen
10  Jimmy Wijnbergen
12  Ryan Derksen
16  Sjoerd Keultjes
16  Marit van der Graaf
18  Hanne van der Graaf
20 Jeremy Jansen
23  Neeltje van Alst
30  Florian van Drunen
31  Tommy Kuster

September
5    Peter Hulkenberg
7    Perry van Kempen
8    Larysa Demyanova
9    Hugo Wiersema
9    Kim Alberts
14  Joris Hendriksen
23  Pascal van Uem
24  Hero Martes
24  Mika Bongers
24  Vera Barendregt
26  Fanny van Drunen

Juli
2    Simone Geerling
3    Auke Spijker
4    Patries Overmans
14  Joost Overmars
19  Chris Geurts
23  Kiki Geurts
27  Lucas van Uem
31  Renée de Groot

Verjaardagen





Wij zijn de Roverscouts, een enthousi-
aste groep tussen de 18 en 21 jaar oud. 
Omdat wij geheel zonder begeleiding 
werken hebben we alle vrijheid om zelf 
onze opkomsten in te vullen. Maar wel 
onder het oog van twee adviseurs. Zij 
wijzen op handige tips en trucs om de 
opkomsten zo leuk mogelijk te maken.
Wij komen om de twee weken bijeen 
op de zaterdagavond om toffe dingen 
te doen zoals een Rally, koekjes bak-
ken, fanatieke spellen en nog veel meer 
leuke activiteiten. Daarnaast zijn er zoals 
voor elke groep altijd wel leuke dingen 
in de regio te doen. Na het sluiten is er 
altijd tijd om te blijven hangen voor een 

drankje en een praatje om zo de avond 
gezellig af te sluiten.
De groep bestaan nu uit negen fantieke 
leden, maar na de vakantie gaan er helaas 
twee weg. Zij vliegen over naar de stam. 
Hierdoor wordt de groep alleen maar 
kleiner en naar ons vliegt niemand over 
dit jaar. Dit is dan ook de reden dat wij 
nog op zoek zijn naar enthousiaste leden. 
Dus ken jij iemand die tussen de 18 en 
21 jaar is en het leuk vind om een keer 
in de twee weken een gezellige avond te 
hebben, laat het dan weten door een mail 
te sturen naar Dieuwertje!

Van de Roverscouts

Bovenstaande groepsfoto werd gemaakt tijdens het St. Joriskamp in Ewijk!



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    
Paul van den Berg   
        
Scoutsleiding 
Remko Bezemer     
Daan Spijker     
Rowan Belle     
Dieuwertje Gerritsen    
Elbrich Postma     
    
Explorerbegeleiding 
Hugo Wiersema     
Eilisha van Leeuwen   
     
Roverscoutsadviseurs 
Rik Hoppenreijs    
Niek de Melker   

Leiding



Verenigingsbestuur 
Voorzitter   Joris Hendriksen 
Secretaris    Bart van de Laar 
Penningmeester   Larysa Demyanova 
Groepsbegeleider   Tommy Kuster  
Groepsbegeleider   Vacant   
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 de verhuurder.
  
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 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 vereniging. 
  
Inleveren kopij
De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd te worden via 
email of in de brievenbus in de gang van ons troephuis voor 13 september 2015! 

Algemene informatie
Troephuis
Slenterweg 29
6905 DP Zevenaar
tel: 0316-527884

Website
www.subanharaliemersgroep.nl

Postadres
Subanhara Liemersgroep

Postbus 2024
6900 CA Zevenaar


