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Met in deze editie:
•	 Update over de blokhut
•	 Feestopkomst, Sinterklaas en kerst 
•	 Fruit plukken met de stam 
•	 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, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Secretariaat Scouting Subanhara Liemersgroep



Beste leden en ouders/verzorgers, 

De slogan ‘Laat je uitdagen’ van Scouting Nederland is gericht aan alle leden van scouting-
groepen om het maximale eruit te halen wat erin zit. Ik kan u met gepaste trots verzekeren 
dat we dit de afgelopen maanden zeker hebben gedaan. Dit geldt voor alle leiding en bestu-
ursleden, maar ook zeker voor alle jeugdleden van onze groep! Voor u dus weer een Lopend 
Vuurtje dat bomvol staat met avonturen van alle speltakken van de afgelopen maanden. Ook 
wil ik zeker de feestopkomst van 21 november, de Sinterklaasopkomst, de Kerstopkomsten 
en de oliebollenactie noemen. Stuk voor stuk leuke en goed georganiseerde activiteiten waa-
rbij we ons zeker hebben laten uitdagen! Tijdens de nieuwjaarsreceptie, aansluitend aan de 
geslaagde boerenkoolmaaltijd, is ook terug geblikt op afgelopen jaar. 2015 was een jaar waa-
rbij de slogan ‘Laat je uitdagen’ zeer van toepassing was. 
Het jaar 2016 is alweer twee maanden oud en er is een hoop gebeurd. De voorbereidingen 
voor de eerste kampen en de zomerkampen zijn al in volle gang. Tevens is er gestart met de 
bouw van de hut welke later in het jaar officieel wordt geopend en een naam krijgt. Benieuwd 
naar de vorderingen? Kijk dan snel op http://blokhut.subanharaliemersgroep.nl/! Elke week 
vind je hier updates, het gaat razendsnel! 
Binnen de speltakken is Dieuwertje overgegaan naar de Explorers en is dus nu samen met 
Kim Explorerbegeleiding. We zijn echter hard op zoek naar een extra Explorerbegeleid(st)
er voor deze geweldige speltak om het leidingteam compleet te maken. Tevens heeft Larysa 
aangegeven op termijn te willen stoppen als penningmeester van de groep.  Dus, mocht u of 
iemand in uw vrienden of kennissenkring toe zijn aan een uitdaging bij de Explorers of binnen 
het bestuur? Laat het dan weten! 
Tot slot wil ik u wijzen op het plattegrond in het midden van dit Lopend Vuurtje. Hier is 
aangegeven waar u wel en niet kunt keren en parkeren. We hopen dat u hiermee rekening kunt 

Van de Voorzitter

houden zodat we met z’n allen een goede relatie met 
onze buren kunnen houden. Er wordt hard gewerkt aan 
een oplossing om het parkeerterrein te verharden zodat 
we daar het hele jaar kunnen parkeren. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Lopend 
Vuurtje. De nog immer kersverse redactie heeft zich 
zeker laten uitdagen om er weer een mooi geheel van 
te maken. 

Met vriendelijke scoutinggroet, 
Joris Hendriksen, voorzitter



Van de Bevers
Weekendkamp
De Bevers hebben op het weekendkamp 
van 7 en 8 november een reis door Eu-
ropa gemaakt met het thema ‘Op Reis’. 
Met een ‘vliegtuig’ zijn ze eerst naar 
Frankrijk gegaan om lekker te lunchen. 
Om daarna door te gaan naar Het Land 
van Jan Klaassen, waar ze heerlijk kon-
den klauteren en spelen. Ook konden de 
Bevers genieten van een voorstelling van 
Jan Klaassen. De Bevers moesten zelfs 
Jan Klaassen helpen met een probleem 
wat ze natuurlijk goed wisten op te los-
sen. Natuurlijk hadden de Bevers hierna 
best trek, dus zijn we doorgevlogen naar 
Italië voor heerlijke pizza’s. In Engeland 
konden ze onderuitgezakt een dvd kijken. 
Toen was het tijd om naar Dromenland te 
gaan, waar ze heerlijk hebben geslapen. 
De volgende ochtend werden de Bevers 
wakker in België, waar ze ochtendgym-
nastiek kregen met lekkere wafels. Ook 
konden ze nog wat tekenen. Toen was het 
weer tijd om naar Nederland te gaan. Ze 
gingen naar huis met hun ouders, maar 

niet voordat de papa’s en de mama’s een 
heerlijke Hollandse snack kregen.

Feestopkomst
In 2015 bestond onze groep 70 jaar. 
Daarom werd er een grote speeldag geor-
ganiseerd. Ook de Bevers mochten hier-
aan meedoen Als ze aan alle activiteiten 
hadden meegedaan konden ze het stoere 
‘jubileumbadge’ verdienen. Vooral het 
schminken door Keet vonden ze erg leuk 
en ook de kabelbaan was weer populair. 

Sinterklaas
Sinterklaas bracht een bezoek aan onze 
Scouting Subanhara Liemersgroep. Erg 
spannend voor de Bevers natuurlijk! 
Buiten hebben we met z’n allen de Sint 
verwelkomd. Sommige Bevers zijn ook 
extra verkleed voor Sinterklaas. Eerst 
krijgen de Bevers een mooi verhaal en 
gaan ze spelletjes spelen met de leiding. 
Dit is een mooie afleiding. Daarna komt 
Sinterklaas binnen. 
Elke Bever mag bij Sinterklaas komen 
en een praatje maken. Daarna is het weer 
tijd voor de Sint om te vertrekken en laat 
hij een grote zak met allemaal cadeautjes 
achter. Iedereen krijgt nog een knuffel en 
een tekenboek. 

Bring your own
Tijdens Kerst hadden de Bevers een 
avondopkomst. Wat zagen ze er allemaal 
netjes uit. Ze brachten allemaal van huis 
wat lekkers mee,  bijvoorbeeld: soep, 



snoep, kaas, pizzaatjes, toetjes, etc. Toen 
ze binnenkwamen zagen ze al een mooi 
gedekte tafel met mooi sfeerlichten. Er 
was zelfs een ‘open haard’ aanwezig. 
Er werd heerlijk en gezellig gegeten, en 
daarna was er nog tijd voor spelletjes. 

Boerenkoolmaaltijd
In het begin van het nieuwe jaar is er al-
tijd de Boerenkoolmaaltijd. De Bevers 
vonden het erg lekker. Een paar gingen 
zelfs voor een tweede keer halen. Ook 
wordt dan verteld wie de meeste oliebol-
len bij de Bevers heeft verkocht. Dit jaar 
was dat Perry. Ook Keet Kleur kreeg een 
prijs omdat zij voor de ouderen oliebol-
len had verkocht. 

Ouderopkomst
Zoals ieder jaar mogen de Bevers voor 
een keer een ouder meenemen naar de 
Ouderopkomst. Op deze manier kun-
nen de ouders zelf meemaken hoe het 
eraan toe gaat bij de speltak. Eerst nat-
uurlijk maar eens openen, waar de oud-
ers aan mee deden. Ze kregen daarna 

een kort gesprek met de teamleidster, 
waar ze vragen konden stellen terwi-
jl de kinderen spelletjes speelden met 
de rest van de leiding. Daarna was het 
tijd om wat te eten en drinken, en natu-
urlijk moesten de ouders meedoen met 
de Bikyell. Daarna had de leiding een 
Smurfenspeurtocht uitgezet. De Bevers 
moesten deze samendoen met hun papa 
of mama. Dit was erg leuk. Daarna was 
het alweer tijd om te sluiten. De ouders 
hadden zo een goede kijk op de opkom-
sten gekregen!



Van  de  Welpen
dingen doen. Voor de nieuwe welpen 
is het tevens een leuke kennismaking 
met de andere welpen, de leiding en de 
manier waarop we graag op kamp gaan.
Tijdens dit weekend zijn we naar de 
techniek-dag in Arnhem geweest. 
Daar konden de welpen allerhande 
technische activiteiten doen; er waren 
echte 3D-printers, proefjes met elek-
triciteit, houtzagen, metaalbewerkin-
gen, graafmachines, legerattributen 
enzovoorts enzovoorts. Na dit leuke 
evenement zijn we naar een mooi bos 
in de buurt geweest, waar we spelletjes 
hebben gedaan, ballen uit de sloot heb-
ben gehaald en zelfs een welp zijn kwijt 
geraakt tijdens verstoppertje!
’s Avonds hebben we lekker gegeten en 
natuurlijk JungleBook gekeken in de 
grote zaal. 
Na een relatief korte nacht hebben we 
lekker ontbeten en een spel gedaan, niet 
veel later zat het weekend er helaas al 
weer op. Desalniettemin was het een 
groot feest!

De afgelopen periode zat weer bomvol 
met fantastische opkomsten. Naast de 
reguliere, maar daarom niet minde leuke 
zaterdagmiddag opkomsten, hebben de 
welpen nog veel méér bijzondere avon-
turen meegemaakt! Hier volgt een klein 
overzicht van een aantal van deze avon-
turen. 

Airborne
Traditioneel vindt een van de eerste op-
komsten na de zomer plaats in Ooster-
beek. Ook dit jaar is een klein groepje 
welpen op de trein gestapt voor een lek-
kere frisse en verkoelende wandeling 
door de prachtige omgeving van Ooster-
beek. 
Verkoelend werd het zeker, er is ongeveer 
10km regen gevallen tijdens de 10km die 
we hebben afgelegd. Dit mocht de pret 
natuurlijk niet drukken; onze welpen zijn 
immers niet van suiker. De kilometers 
asfalt vlogen onder ons door en geen en-
kele soldaat was veilig voor de tsunami 
aan vragende bami-oogjes naar stickers 
en andere mooie goodies.
Bij de finish werd iedereen beloond met 
een medaille of speldje en - het belang- 
rijkst - een overheerlijk ijsje!

Oktober Weekendkamp
In oktober hebben de welpen een leuk 
weekendkamp gehad in het mooie Ooy. 
Dit sinds kort jaarlijks terugkerende 
kamp heeft doorgaans geen thema, maar 
staat voornamelijk in het teken van leuke 



 
Regio speurtocht
Niet veel opkomsten later zijn de wel-
pen wederom in een bos te vinden, het 
lijkt wel alsof Akela hier een passie voor 
heeft.. Oh, wacht! Dat is ook zo.
In het bos vond een uiterst spannende 
nachtelijke tocht plaats, waar wel meer 
dan 200 andere welpen uit de hele regio 
aan mee deden. De tocht was uitgezet 
door de een paar vreemde professoren, 
die de hulp van de welpen maar al te goed 
konden gebruiken. Tijdens de wandeling 
hebben de welpen een aantal woorden 
verzameld die bijdroegen aan het ontci-
jferen van de tempel van de raadselach-
tige Zonnekoning. Alleen als het wacht-
woord compleet en uitbundig gezongen 
werd, kregen de welpen toegang tot een 
soort meet-en-greet met de Zonnekon-
ing. Dit wachtwoord leek trouwens er 
veel op een liedje van de Amsterdamse 
volkszanger Koos Alberts, maar dat ter-
zijde.
Het was wederom een hele leuke re-
gio-activiteit!

Feest
Eind november was het zover; de op-
komst die we wisten dat zou komen, de 
feestopkomst!
Het hele jaar hebben de welpen er naar 
toe geleefd. Tijdens verschillende groep-
sactiviteiten zijn er al het een-en-ander 
aan jubileum gerelateerde activiteiten 
geweest, maar dit zou toch echt de kers 
op de slagroom moeten worden. 
En dat is het ook geworden! Het was 
een prachtige middag waarin er te veel 
om op te noemen dingen te doen waren. 
De welpen hebben zich compleet uitge-

leefd op onder andere: de springkussen-
stormbaan, de skelterbaan, de jacuzzi, de 
kabelbaan, de frituurtent, de clown, het 
suikerspinapparaat, de karaokeshow en 
nog veel meer. Dit was een geweldige 
afsluiting van een leuk jubileumjaar. Op 
naar de 75!

Kerstlunch
Al vlak nadat Sinterklaas ons bezocht 
had, was het alweer tijd voor een knusse 
kerstopkomst. Tijdens deze middag was 
er van een scoutfit geen sprake. De ene 
welp had zich nog netter aangekleed dan 
de ander, iets dat op zijn minst ongewoon 
te noemen is. Daarnaast was iedere welp 
al dagen in de weer geweest om een culi-
naire bijdrage aan de bring your own ker-
stlunch te kunnen leveren. Dit was meer 
dan gelukt, het was heerlijk! Het was een 
leuke manier om het jaar af te sluiten, een 
beter begin van de kerstvakantie konden 
we ons niet wensen.

Oliebollen
Alsof hun leven er van af hing, zo en-
thousiast hebben de welpen dit jaar oli-
ebollen verkocht. We zijn dan ook uiterst 
trots dat zowel koning- als koningin Oli-
ebol dit jaar vanuit onze speltak komen. 
We hebben gezamenlijk meer dan 3.000 



oliebollen verkocht en dit was voldoende 
om ons doel te bereiken. Als beloning 
hebben de welpen in februari een spet-
terende opkomst op een nog nader te no-
emen locatie! 

Inmiddels is het seizoen weer in vol-
le gang en kijken we uit naar een aan-

tal leuke opkomsten.  Zo komt het wel-
pen-ouderkamp eraan, gaan we weer 
op Sint-Joriskamp, op zomerkamp, zal 
de blokhut geopend worden en staat er 
weer een bijzondere opkomst in het bos 
te wachten.

Het Welpenteam.



Na de vorige update over het terrein, heb-
ben we niet stil gezeten. De afgelopen 
periode is er weer hard gewerkt!

Langs de afrastering van de nieuwe par-
keerplaats zijn, met hulp van de Scouts 
en Explorers, jonge struikjes geplant. 
Het is de bedoeling dat deze uitgroeien 
tot een mooie heg. 

Het hoogtepunt van alle werkzaamheden 
was het plaatsen van de blokhut op 5 en 6 
februari. De blokhut kwam in losse stam-
men uit Letland aan op een grote trailer. 
Deze stammen werden met een kar naar 
de goede plek achterin de bongerd geb-
racht, waar ze op de fundering geplaatst 
werden. Hierna kwam het dak en werden 
de kozijnen voor de ramen en deuren ge-
plaatst. 

Op dit moment werken we aan de laatste 
afwerking van de blokhut, zodat met de 
inrichting begonnen kan worden. 

Wil je de ontwikkelingen van de blokhut 
op de voet volgen? Houd dan onze we-
blog in de gaten op: 
http://blokhut.subanharaliemersgroep.nl.

Van de Stichting

Wentholt
VLOEREN & RAAMDECORATIE

Hengelder 28  6902 PA Zevenaar  T 0316 52 47 36

2166_01ZW
John & Annette Fred van Kempen

Onze sponsoren:
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Parkeren en keren bij Het Troephuis
Op zaterdagmiddag is het altijd een komen en gaan van auto’s op de Slen-
terweg. Rondom Het Troephuis is echter maar beperkte parkeerruimte. Deze 
combinatie veroorzaakt af en toe overlast bij onze buren.
Op de onderstaande plattegrond is aangegeven waar u wel en niet kunt keren 
en parkeren. We hopen dat u hiermee rekening kunt houden zodat we met z’n 
allen een goede relatie met onze buren kunnen houden. 
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing om ons nieuwe parkeerterrein te ver-
harden, zodat we daar het hele jaar kunnen parkeren!



Nummer 1
Inritten bij alle buren vrijhouden en niet gebruiken om te keren!

Nummer 2
Parkeren kan: 
• In de wei (P Scouting)
• In de berm (markering)
Zet de auto altijd zover mogelijk in de berm zodat de doorgang voor (land-
bouw) verkeer breed genoeg is 

Nummer 3
Keren mag alleen op deze inrit. Aan weerszijden van deze inrit genoeg 
ruimte laten ivm in- en uitrijden van landbouwmachines.

Nummer 4
Inritten bij alle buren vrijhouden en niet gebruiken om te keren!



Onze sponsoren:



Sponsordoel gehaald!
Ons doel is de kinderen van Zevenaar 
en omstreken een leuk tijdverdrijf te 
bieden. Eén van onze middelen om dit 
te doen is sponsoring. Dit geld geb-
ruiken we om spullen aan te schaffen 
waar de jeugdleden mee kunnen spel-
en/werken. 
In het scoutingjaar 2015 hebben wij 
nieuwe klimspullen aangeschaft. 
Deze spullen zijn erg populair bij de 
kinderen. Op zomerkampen, tijdens 
opkomsten en uiteraard bij het tradi-
tionele overvliegen. Met de klimma-
terialen ‘vliegen’ de kinderen naar 
beneden naar de volgende speltak.

Nieuw sponsordoel
Ieder jaar willen wij nieuwe spullen 
aanschaffen voor de kinderen van de 
groep zodat zij een nog leukere tijd 
kunnen beleven bij onze groep
Dit jaar is ons doel: de inrichting voor 
onze nieuwe blokhut!

Van het  Bestuur

Ouders: word donateur!
Ons doel is de kinderen van Zevenaar 
en omstreken een leuk tijdverdrijf te 
bieden. Eén van onze manieren om 
geld in te zamelen is via donateurs. 
Dit geld gebruiken we om spullen aan 
te schaffen waar de jeugdleden mee 
kunnen spelen/werken.

U, als ouder, kunt ons hiermee hel-
pen. Wij bieden u de mogelijkheid 
om donateur van onze Scoutinggroep 
te worden. Door een eenmalige do-
natie van € 20,- of meer komt u op 
ons Sponsorbord en toont u dat u 
Scouting een warm hart toedraagt. 
Samen krijgen we prachtige project-
en voor de kinderen verwezenlijkt. 
Aanmelden kan via onze site www.
subanharaliemersgroep.nl. Formulie-
ren liggen ook bij het sponsorbord.
We hopen dat u helpt ook dit doel te 
behalen.



Van de Scouts
Natuurlijk hebben we de afgelopen 
periode niet stil gezeten bij de scouts! 
We blijven supergave, uitdagende en 
leuke opkomsten houden. 

Boswerkdag in Holten
7 November zijn we weer terug ge-
gaan naar Holten met bijna al onze 
scouts, plus de scouts die het afge-
lopen seizoen zijn overgevlogen naar 
de Explorers. Misschien hebben jullie 
het al gehoord, maar de kamplocatie 
van de scouts was heel erg bijzonder! 
We hebben een week lang in een stuk 
bos van Staatsbosbeheer mogen staan. 
Maar dat gaat niet zomaar… Daarom 
zijn we met iedereen terug gegaan om 
groot onderhoud te plegen aan het bos 
waar we ons fantastische kamp heb-
ben gehouden. De scouts werden be-
geleid door een boswachter, dit was 
natuurlijk een mooie ervaring voor de 
kinderen want hij heeft ze veel infor-
matie kunnen geven over de natuur. 
De scouts zijn gelukkig niet alleen 

maar aan het werk gezet. Na het 
goeie werk wat ze verricht hebben 
zijn we lekker wezen chillen in het 
zwembad. Nou, dat was wel even 
fijn na zo’n dag hard werken.

Feestopkomst
Dé jubileumopkomst, ja dat was 
gewoon één groot feest voor ie-
dereen. Er moest uiteraard een 
spetterende opkomst komen om 
dit jubileumjaar af te sluiten. 
Iedereen kon de hele opkomst doen 
waar hij of zij zin in had. Wilde je 
de hele tijd in de hottub relaxen? 
Geen probleem. Of toch maar iets 
uitdagender en van de kabelbaan 
af gaan, het kon allemaal. Er was 
een racecircuit gebouwd om span-
nende wedstrijden te rijden op je 
skelter, ook was er een stormbaan 
waar iedereen zich op kon uitlev-
en. Verder kon je karaoke zingen, 
broodjes bakken, friet eten en pop-
corn bakken. Aan het einde van 
de opkomst kreeg iedereen een 
welverdiende feestbeest badge!



Panelen
Naast deze gave activiteiten hebben 
alle speltakken het hele jubileum-
jaar door gewerkt aan mooie schil-
derijen. Ze worden ook wel panelen 
genoemd. Na een jaar schilderen heb-
ben we het met iedereen voor elkaar 
gekregen om een mooi beeld te geven 
over hoe scouting er nou uit ziet. Niet 
alleen scouting van nu, maar ook van 
een aantal jaar geleden en zelfs nog 
veel en veel langer geleden. Om deze 
opkomst goed af te sluiten gingen we 
met zijn allen op de foto. Kortom het 
was een groot feest!  

Sinterklaas
Voor we het doorhadden was Sinterk-
laas weer in het land. Gelukkig is hij 
dit jaar ook weer bij de scouts langs 
gekomen met een stel aardige pieten! 
Eén voordeel had de sint wel; hij 
hoefde voor de scouts geen cadeaus 
mee te nemen. De scouts hadden 
namelijk al lootjes getrokken zodat 
de ze voor elkaar een cadeautje kon-
den kopen. Omdat we hier een hele 

opkomst aan willen besteden maken 
we er een feest van. Iedereen koopt 
een cadeautje, maakt een surprise en 
als pepernoot op de taart maakt ieder-
een ook nog een gedicht. 

We zijn de Sint zo dankbaar dat hij 
elk jaar weer cadeaus meeneemt voor 
de aardige kinderen dat we dit jaar 
een verrassing voor hem hadden. De 
scouts hadden voor de Sint zo’n groot 
gedicht gemaakt dat iedereen een 
paar zinnen kon voorlezen. De Sint 
en zijn pieten konden tevreden weer 
verder op pad gaan.

Kerstopkomst
Misschien denken we dat Sinterklaas 
er is voor we het weten, maar aan 
de Kerstman ontkomen we helemaal 
niet. Hij laat iedereen al ruimschoots 
van te voren weten dat hij eraan komt! 
Maar goed, altijd reden voor een 
feestje en daar zijn de scouts wel voor 
in. Het was dit jaar wel iets minder 
luxueus dan vorig jaar, maar het was 



toch minstens net zo feestelijk. De 
scouts moesten eerst een route fietsen 
om op de eetlocatie aan te komen. 
En belangrijk dat die route was! Tij-
dens de route konden ze namelijk de 
ingrediënten van hun gerecht winnen. 
Aangezien ze met de patrouille zelf de 
gerechten moesten maken was het dus 
van belang dat de route goed verliep. 
Gelukkig kon het eten met succes 
gemaakt worden want iedereen had 
de route gehaald. De scouts hadden 
een heerlijk buffet gemaakt met vijf 
verschillende gerechten. We hadden 
kaasfondue, verse Amerikaanse ham-
burgers, wraps, Duitse schnitzel en 
tortellini’s. Het eten was verrukkelijk 
we hebben met een gevulde buik af-
gesloten bij een fijn warm kampvuur!   

Iedereen weer op scherp
Ook zijn we weer bezig geweest met 
de echte scoutingtechnieken. We heb-
ben weer een opfriscursus gehad hoe 
we nou eigenlijk met messen en bi-
jlen omgaan. Niet zomaar, want daar-
na gingen we vuur maken. De scouts 
mochten zichzelf in twee groepen op-
splitsen. In groep 1 zaten de scouts die 
nog wat basiskennis wilde leren en in 
groep 2 zaten de echte gevorderde 
scouts. Groep 1 ging proberen om zo 
goed mogelijk een vuurtje op te bou-
wen en groep 2 ging een ‘Lets vuur’ 
maken, echt super gaaf! Het lijkt op 
een Zweedse fakkel wat je vaak bij de 
winkel ziet staan, alleen is dit een gro-

vere variant. Als het Letse vuur een-
maal goed brand kan je het ook prima 
gebruiken als kooktoestel!

De scouts hebben dus niet stil 
gezeten! En ook de komende tijd 
valt er genoeg te beleven: Sint Joris 
kamp, de Regionale Scouting Wed-
strijden (RSW) in Arnhem en ook het 
zomerkamp komt langzaam weer in 
zit. Genoeg te doen dus!

MESL,
De Scoutsleiding



Van de Vertrouwenspersoon
Een jeugdlid of een ouder kan een 
probleem hebben met iets wat Sub-
anhara betreft of ergens een klacht 
over hebben. Vaak zal dit besproken 
worden met de groepsleiding, groeps-
begeleider of het bestuur. Maar som-
mige klachten liggen nou eenmaal 
gevoeliger, bijvoorbeeld die gaan over 
pesten, mishandeling, ruzie, seksuele 
intimidatie, discriminatie of over rac-
isme bijvoorbeeld. Maar wat dacht je 
van verdenking van drugsgebruik, al-
coholmisbruik, diefstal of fraude?

Voor een (jeugd)lid of ouder kan het  
moeilijk zijn om daarover te praten, 
maar voor de leiding, een teamleider 
of een bestuurslid is dat meestal ook 
het geval. Het is van belang dat er 
iemand is die weet hoe je met zulke 
gevoelige klachten omgaat. Daarom 
is het verstandig om een vertrouwen-
spersoon te hebben. De belangrijkste 
taak van een vertrouwenspersoon is 
dan ook het opvangen en adviseren 
van (jeugd)leden en ouders die ergens 
tegen aan lopen binnen Subanhara. 
Ook kan een vertrouwenspersoon hel-
pen en ondersteunen bij een gesprek 
dat je wil voeren met iemand.

In het dagelijkse leven ben ik trainer 
en coach voor samengestelde gezin-
nen, jongeren en kinderen, vroeger 

heb ik communicatie trainingen ge-
geven voor mensen en bedrijven.
Ik ben niet direct betrokken met leid-
ing of het bestuur. Daardoor is het 
voor mij makkelijker om onpartijdig 
te blijven als de klacht bijvoorbeeld 
een medeteamlid treft. De klacht is 
één, maar hoe ga je daarna weer met 
elkaar verder? Daarom is het goed te 
weten dat er een vertrouwenspersoon 
buiten Subanhara achter de hand is.

De praktijk leert dat een vertrouwen-
spersoon pas in beeld komt als er een 
klacht is. Daarom zou ik graag meer 
aan preventie willen doen, als daar 
ruimte voor is. Dit geeft inzicht, kan 
misverstanden voorkomen en leidt tot 
meer begrip. Wel heb ik gemerkt  dat 
grensoverschrijdend gedrag  goed be-
spreekbaar is binnen Subanhara.

Een gesprek met een vertrouwensper-
soon  is niet gelijk een beschuldiging 
naar iemand! Soms is het fijn om van 
gedachte te wisselen met iemand of 
je ongerustheid in een vertrouwelijk 
gesprek te delen. Weet dat de mogeli-
jkheid er is mocht je ervan gebruik 
van willen maken.

Marc van Gemert



Op 26 september 2015 kwam de 
Sakawa Plus! Stam bij elkaar voor een      
bijzondere opkomst. Waar normaal 
gesproken iedereen in het stamlokaal 
te vinden is, stond nu iedereen buiten. 
Hier was het te doen! 

Nu de fruitbomen in de bongerd echt 
bij het terrein van de groep horen, 
stond er een overvloed aan appels tot 
onze beschikking. Deze kans konden 
we natuurlijk niet aan ons voorbij 
laten gaan. De ladders werden er bij 
gepakt en iedereen ging hard aan het 
werk. In ons enthousiasme hadden we 
al snel 3 kuipen gevuld met appels. 

Van de Sakawa Plus! Stam

Voor het verwerken van de appels, 
splitsten we op in 2 teams. In de keu-
ken werden de appels verwerkt tot 
appelmoes, appeltaart en appel cup-
cakes. Dit viel goed in de smaak! 

Buiten werd ondertussen gewerkt aan 
een heuse appelpers, om zo overheer-
lijk appelsap te kunnen maken. Wist je 
dat een bermmaaier erg handig is als 
je appels wilt persen? Nadat de pers 
een aantal keer geoptimaliseerd was, 
konden we overheerlijk sap persen.

Iedereen ging aan het einde van de 
avond moe maar voldaan naar huis, 
met in de fietstas een aantal flesjes 
ambachtelijk, biologisch appelsap!



Leiding
Beverleiding      
Marije Godschalk   
Vera Barendregt    
Mellanie Buser    
Eelco van Brink    
Rens Heister    
       
Welpenleiding 
Erwin Grob    
Robin Peters    
Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    
Paul van den Berg  
        
Scoutsleiding 
Remko Bezemer     
Daan Spijker     
Rowan Belle     
Elbrich Postma     
    
Explorerbegeleiding 
Kim Alberts    
Dieuwertje Gerritsen  
     
Roverscoutsadviseurs 
Rik Hoppenreijs    
Marije Godschalk  



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

Website
www.subanharaliemersgroep.nl

Postadres
Subanhara Liemersgroep

Postbus 2024
6900 CA Zevenaar

Verenigingsbestuur 
Voorzitter   Joris Hendriksen 
Secretaris    Bart van de Laar 
Penningmeester   Larysa Demyanova 
Groepsbegeleider   Tommy Kuster  
Groepsbegeleider   Marc van Gemert 
PR & Ext. Comm.  Eelco van Brink  
Activiteiten   Kees Kohlmann  
  
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 op of in de brievenbus in de gang van ons troephuis voor 13 juni 2016. 


