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Met in deze editie:
•	 Een kinderfeestje bij de Bevers
•	 De Explorers sliepen op palen
•	 De Sakawa Plus! Stam ging zeilen
•	 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, 

Op het moment van schrijven staan er nog maar vijf opkomsten op de planning en dan wacht 
voor alle speltakken de afsluiter van het seizoen: het zomerkamp! Het afgelopen seizoen is 
voorbij gevlogen waarbij alle speltakken naast alle wekelijkse activiteiten ook bijna wekelijks 
aandacht besteden aan de komende zomerkampen. Een week of weekend weg wat zeker veel 
voorbereiding vraagt van alle teams om zo tot een fantastische afsluiter van het seizoen te 
komen. 

Ook dit Lopend Vuurtje geeft een goed beeld wat er de laatste maanden is gebeurd bij de 
verschillende speltakken. Naast opkomsten was er de Jantje Beton collecte (waarvoor dank 
aan alle ouders en verzorgers die zich hiervoor hebben ingezet), tevens was er de Scouting 
Xperience, een Welpen ouder kamp, St. Joriskamp, RSW, een weekendkamp voor Explorers 
en een voor kaderscouts, ging de Stam zeilen in Friesland en hebben we ons gezicht laten zien 
tijdens Koningsdag en de Dodenherdenking. Alsof dat nog niet genoeg was zijn we ook druk 
geweest met de Nationale Scoutingloterij. 

Vooruitblikkend zijn we bezig om het komende seizoen te plannen: Welke activiteiten willen 
we gaan ondernemen? Wanneer zijn er vakanties? Hoe plannen we acties? Dit om zo tot een 
gedegen planning te komen. Dit schrijvend kan ik u alvast vertellen dat vlak voor de zomer 
nog een BBQ plaatsvindt voor de jeugdleden, na de zomervakantie het overvliegen en de 
Airbornemars hebben en dat we 1 oktober de nieuwe blokhut met het terrein gaan openen!
Aan de blokhut wordt nu hard gewerkt om alles af te werken, tevens zijn er voorbereidingen 
getroffen voor het terrein welke in augustus en september door een loonbedrijf onder handen 
wordt genomen. Voortgang is te zien op http://blokhut.subanharaliemersgroep.nl/ , daar is ook 

Van de Voorzitter

te  lezen hoe u nog mee kunt doen aan de naamwedstrijd 
voor de nieuwe hut! 

Ik wens u veel plezier toe met het lezen van dit Lopend 
Vuurtje. Mocht u na het lezen de kriebels krijgen en zin en 
tijd hebben om onze groep te ondersteunen op welke manier 
dan ook, neem dan eens contact op. Zoals altijd hebben we 
wel ergens een vacature binnen de groep! 

Ter afsluiting wil ik alle speltakken een fantastisch mooi 
zomerkamp toewensen en iedereen een fijne zomervakantie. 

Met vriendelijke scoutinggroet, 
Joris Hendriksen, voorzitter.



Van de Bevers
In de afgelopen periode hebben de Bev-
ers weer veel meegemaakt in Hotsjieto-
nia. Ze hebben met Rozemarijn gekookt 
en bellen geblazen. Met Bas deden ze 
oudhollandse spelletjes. Ze hebben ged-
anst met Sterre en met Steven bekeken 
hoe een kompas werkt.
Hieronder halen we de hoogtepunten er 
even uit.

Bever-Ouder opkomst
De Bevers mochten een ouder meene-
men om te zien hoe het eraan toegaat bij 
de opkomsten. De ouders mochten eerst 
met Sterre mee om vragen te stellen en 
de Bevers gingen spelletjes doen met de 
rest van het team. Wat een lol hadden ze. 
De Bevers hadden zo’n dorst dat toen de 
ouders terugkwamen ze meteen wat te 
drinken kregen. Maar HO!! De ouders 
wilden ook meteen wat drinken, maar 
ja… dat mocht nog niet, want eerst gin-
gen we ‘Bikken’. Na het lied mocht dan 
eindelijk gedronken worden. De ouders 
mochten samen met de Bever een grote 

smurfenpuzzel oplossen.
Dit was erg leuk en de ouders deden nat-
uurlijk goed mee. Daarna nog ‘Hollandse 
Leeuw’ waar de Bevers het de ouders 
goed moeilijk maakten. En toen was het 
alweer tijd om te sluiten en naar huis te 
gaan. 

EHBO-opkomst
Bij de Bevers is het erg belangrijk om an-
deren te kunnen helpen. Daarom kregen 
de Bevers een opkomst over EHBO. De 
knuffel mocht mee want daar zouden ze 
op oefenen. De Bevers gingen meteen 
aan de gang met pleisters, verband en 
nog meer om de knuffels goed te verzor-
gen. Ze waren blij dat ze de knuffels aan 
het eind van de opkomst weer gezond 
mee naar huis konden nemen. 

Nationale Opschoondag
Ook de natuur telt mee bij de Bevers dus 
gingen we op stap om de buurt van afval 
af te helpen. Met een zak, handschoenen 
en knijpertjes gingen ze aan de slag. Bij 
De Breuly werd een hoop afval gevonden 
en alles werd netjes in de zakken gedaan. 
Allemaal flessen en kartonnetjes werden 
opgeruimd door de ijverige Bevers. Na 
de opkomst was iedereen moe, maar de 
natuur zag er weer opgeruimd uit. En dat 
is het zeker waard.

Kinderfeestje Stuiter
Stuiter was deze periode jarig, dus was 
het groot feest in Hotsjietonia. Er was 



taart, drinken en de Bevers hadden voor 
Stuiter ook cadeautjes meegenomen. 
Stuiter was daar erg blij mee! Daarna 
was het tijd om naar buiten te gaan en 
lekker te gaan spelen met elkaar. We 
deden al Stuiters lievelingsspelletjes, 
zoals tikkertje en ‘Hollandse Leeuw’. Na 
afloop kregen ze een cadeautje van Stuit-
er. Aals dank dat ze op zijn feestje waren 
gekomen.

Sint-Joriskamp
De grote finale van de afgelopen periode 
was natuurlijk het weekend kamp van 
Sint-Joris. Eerst aankomen met papa en 
mama in Velp. De slaapzak uitleggen en alle spullen klaarzetten. Daarna een 

stuk wandelen naar de top van een grote 
berg waar ook een grote uitkijktoren 
stond waar vanaf je héél ver weg kon 
kijken. De lunchpakketjes opeten en 
dan ‘Openen’ van het kamp.
Na het ‘Openen’ lekker spelletjes spel-
en, maar eerst moesten alle kinderen 
verdeeld worden in groepjes. De Bevers 
kwamen bij een Welp, een Scout en een 
Explorer. Steeds konden ze een cijfer 
uitkiezen en het spel dat erbij hoorde 
spelen. Vooral de kabelbaan was weer 
erg spannend.
Daarna was het tijd voor het avondeten 
en konden ze nog wat spelen voordat het 
kampvuur er kwam. Bij het kampvuur 
mochten de Bevers ook een klein optre-
den doen. Dus met Sterre gingen ze een 
dansje oefenen. Al die bewegingen war-
en wel lastig te onthouden hoor! Maar 
Sterre zou het voordoen. Dan hoefde ze 
het alleen maar na te doen. Dat maakte 
het al een stuk makkelijker. 
De anderen vonden dat de Bevers goed 
dansten, dus konden ze rustig zitten bij 



naar plaatjes van de juiste spullen om te 
bakken. Er zaten wel een paar plaatjes 
bij waar verkeerde ingrediënten op 
stonden, maar de Bevers lieten zich niet 
foppen. 
Als tweede gingen ze een cake bakken, 
wat ze erg goed deden: de leiding hoef-
de maar een beetje te helpen. Daarna 
gingen de cakes de oven in. Tijd voor 
een drinkpauze en een dansje met 
Sterre.
Daarna moesten de cakes versierd 
worden. Lekker een grote toet sla-
groom erop en versieren maar.
Uiteindelijk had iedereen zo zijn best 
gedaan dat iedereen won! En ze mocht-
en lekkere stukjes cake mee naar huis 
nemen om op te eten.

Straks komt het zomerkamp er weer 
aan, en de leiding heeft er al veel zin in.

het kampvuur om naar de andere stukjes 
te kijken. Die waren erg grappig. Toen 
was het alweer bedtijd: even zaklampen-
disco, een verhaaltje en dan slapen!
De volgende dag waren we alweer vroeg 
op want het ontbijt stond klaar! Daar-
na naar het Natuurmuseum waar veel 
klimtoestellen stonden en de Bevers 
konden er naar hartelust spelen. Ook de 
bakschommel was weer populair bij de 
Bevers. Lekker zitten met zijn allen en 
schommelen. Toen weer terug naar het 
kamp en daar stonden papa en mama al-
weer.

Heel Bever bakt
De Bevers zijn ook heel zelfstandig dus 
werden ze uitgenodigd voor een uit-
zending van ‘Heel Bever Bakt’. Hierin 
moesten ze 3 opdrachten doen en daar 
kregen ze dan punten voor.
Om te bakken moesten ze eerst ingre-
diënten hebben. Dus moesten ze zoeken 



Van  de  Welpen
Motorbende
De Welpen hebben de afgelopen tijd 
niet stilgezeten. De ouders van de 
Welpen ook niet. In maart is de mo-
torbende Satudarah op het Troephu-
is neergestreken. De motorbende zit 
flink in de problemen: al hun motoren 
zijn in beslag genomen. De motor-
bende dacht dat ze met de Satudarah 
Liemersgroep te maken hadden, dit 
bleek een klein misverstand omdat 
wij natuurlijk de Subanhara Liemers-
groep zijn. Desalniettemin schieten 
de Welpen en de ouders de losgesla-
gen bendeleden te hulp. Na een make-
over zien de ouders en kinderen er uit 
als echte motorhelden. Om de verd-
wenen motoren te vinden gaat ieder-
een op avontuur. Onderweg moeten 
vinden er wat dubieuze transacties 
plaats, is er een heuse tattooshop 
nabij het Raadhuisplein en is er wat 
oefening op de lokale schietbaan. Tij-
dens het eten komt Willem H. binnen. 
Hij is lid van de rivaliserende bende 
No Surrender en heeft het helemaal 
gehad met Satudarah. De ouders en 
kinderen weten Willem gelukkig om 
de tuin te leiden en uiteindelijk komt 
alles goed. 

De Regio in
De Welpen hebben ook weer de 
nodige activiteiten ondernomen met 
alle Welpen uit de regio. Zo was er 

een leuke vossenjacht in het Sonsbeek-
park in Arnhem. De kinderen moesten 
opzoek naar diverse kleuren om hiermee 
een slot te kraken omdat een bankdirec-
teur zijn kluis niet meer kon openen. In 
juni kwamen de Welpen opnieuw bijeen 
om dit keer een stel piraten te helpen. De 
piraten waren bestolen door kapitein Iglo. 
Na een middag vol spellen en een korte 
tocht weten de Welpen een deel van de 
schat weer te bemachtigen. Dit tot groot 
genoegen van de piraten.

Sint Joris kamp
Het Sint Joris kamp was ook erg geslaagd. 
Het was mooi weer. Op zaterdag hebben 
alle speltakken leuke spellen gedaan in 
de omgeving van de Emma Piramide in 
Velp: boom klimmen, vliegeren vanaf de 
uitkijktoren, boogschieten etc. Je kon zelfs 
diverse goocheltrucs leren van Merlijn de 
tovenaar. Merlijn was niet zo goed gestemd 
omdat Joris daags voor zijn verjaardag al 
zijn verjaardagscadeau had gepakt: een 
stoer harnas en een zeer bijzonder zwaard 
dat van zijn vader is geweest. ’s Avonds 
is er een probleem: het zwaard is gesto-
len van Merlijn door een struikrover… Na 
een erg geslaagde versie van het Sint Joris 
verhaal bij het kampvuur is het inmiddels 
al laat en is het tijd om te gaan slapen. De 
oudste Welpen mogen in een tent slapen 
wat een hele ervaring is. De wat jongeren 
Welpen hebben in de blokhut geslapen. 



Draak
De volgende morgen is er een traditioneel 
ridderspel wat lijkt op levend stratego. 
Later op de middag komt de struikrov-
er weer aanzetten. Merlijn wil een goo-
cheltruc met hem uithalen.  Joris en Mer-
lijn houden de struikrover mooi voor de 
gek en sluiten hem op in een grote houten 
kist. Ze hebben het zwaard weer terug en 
Joris kan op pad om de slechte draak te 
verslaan waarover de Welpen gehoord 
hebben in het Sint Joris verhaal…

Zonnestrijd
Alle Welpen zijn een onderlinge strijd 
aangegaan. Elke Welp probeert een zo’n 
hoog mogelijke zonnebloem te kweken 
in hun eigen achtertuin. Degene met de 
hoogste zonnebloem mag in juli een op-
komst naar eigen idee invullen. 

Al-al-alwéér een winnaar!
De Welpen hebben zich flink ingezet 
voor de lotenverkoop van de Nationale 
Scouting Loterij. Jamie spant de kroon en 
weet binnen 24 uur 50 loten te verkopen, 
waarna hij er nog eens 70 verkoopt. Wat 
een prestatie. Veel dank voor de inzet van 
alle Welpen voor deze actie!

Gezellige drukte
De afgelopen tijd zijn er veel kijkers bij 
de Welpen. Er is weer wat ruimte voor 
nieuwe leden zodat de wachtlijst weer 
iets krimpt. Tevens zijn er Explorers 
komen kijken die mogelijk leiding wil-
len worden in het nieuwe seizoen. Omdat 
Oe een tijdje in Congo was, heeft Sahi 
bijgesprongen bij het Welpenteam. Dit is 
kennelijk zo goed bevallen dat Sahi nu 
voor vast leiding wil worden. 

En ook…
In een notendop zijn de Welpen nog bij 
de molen in Zevenaar geweest, bij de uit-
kijktoren in Stokkum, een eigen bootje 
gemaakt en hebben we gekookt op hout-
vuur. En nu, op naar het zomerkamp!
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van het Bestuur
Papier is geld waard!
Wij halen iedere 2e donderdag van de maand in samenwerking met de gemeente 
Zevenaar het oud papier op in de wijk Stegeslag.
Dit doen we middels de inzet van leiding, bestuursleden, stamleden maar ook een 
groep ouders. Velen van jullie hebben al een gezellig avondje achterop de vuil-
niswagen gehad dit jaar, waarvoor dank! Het rooster voor de komende periode is 
echter nog niet helemaal gevuld.

Hoe werkt het?
De inzameling begint om 18:00 op de kruising Hunneveldweg/Het Laar, alwaar 
de chauffeur van de vuilniswagen de twee personen oppikt. Na een korte uitleg 
over de bediening van de wagen kan het inzamelen beginnen. Meestal duurt dit 
tot ongeveer 20:30. Het oud papier wordt gewogen en de opbrengst is voor onze 
verenigingskas.

Wanneer?
Voor de volgende dagen zoeken we nog vrijwilligers:
Donderdag 14 juli: 1 persoon  Donderdag 11 aug: 2 personen
Donderdag 13 okt: 1 persoon  Donderdag 8 dec: 2 personen
Natuurlijk mag je je ook alvast opgeven voor een 2e donderdag van de maand 
in 2017! Wie het eerst komt heeft 
eerste keus!

Aanmelden
Wil je dus op één of meerdere van 
deze dagen helpen, dan verneem ik 
dit graag. We hopen weer op een 
goede oud papier opbrengst!

Met vriendelijke groet,
Kees Kohlmann
Bestuurslid Activiteiten



Van de Scouts
We gaan voor Goud 
Helaas zit het Scoutingjaar er al weer 
bijna op. Voor het zomerkamp worden 
de laatste zaken geregeld zodat de 
Spelen goed zullen verlopen. De echte 
Olympische Spelen hebben minstens 
drie grote nadelen : ze vallen midden 
in de zomervakantie, zijn heel ver weg 
en ontzettend duur. Wij gaan dit jaar 
de uitdaging aan en zullen zelf Olym-
pische Spelen houden. Iets dichterbij 
huis, voor een fractie van de kosten en 
met als grote verschil: het gaat bere-ge-
zellig worden.

Pieken 
In de afgelopen maanden hebben we al 
flink getraind om ons te kwalificeren 
voor dit sport-spektakel. Allerlei nieu-
we sporten zullen worden geïntrodu-
ceerd en het is uiteraard geen optie om 
te verliezen. Dus trainen, samenwerken 
en pieken en chillen op het juiste mo-
ment. Dat was eigenlijk ook wat we in 
de afgelopen maanden met veel plezier 
gedaan hebben.
 
Lat
Tijdens de nieuwjaarsopkomst bleek 
dat de Scouts heel succesvol zijn gewe-
est met de verkoop van de oliebollen. 
De lat lag hoog, maar werd gelukkig 
wel gehaald, dus zou er door de leiding 
een bijzondere chill-avond op het Tro-
ephuis georganiseerd worden. Dat was 
een heel groot succes waarbij de leiding 

erg druk was en de Scouts vooral konden 
genieten van de verwennerij! Eerst ge-
zellig bowlen op het plein en daarna heel 
relaxed op je slaapmat liggend een leuke 
film kijken en genieten van snoep, tos-
ti’s, frituursnacks en heerlijke cocktails. 
‘s Morgens verse Duitse broodjes en de 
winnaar van de mooiste pyjama of one-
sie. We gaan de lat de volgende keer nog 
wat hoger leggen.
 
A dirty shirt is a joy forever
In de winter hadden we ook nog een 
opkomst waarbij we heel vies zouden 
worden. Iedereen was gewaarschuwd 
en had heel oude kleren aan en reserve 
kleren mee. Wat een klere-zooi werd 
het! Iets drijvends bouwen bij de Breuly, 
opdrachten op een ladder in een weiland 
met koud water dat tot je kuiten stond 
en een gigantisch moddergevecht op het 
drassige veld. Het bleek maar weer dat 
kou maar tijdelijk hoeft te zijn en dat je 
‘buiten de gebaande paden’ een geweld-
ige ervaring rijker bent.

Scouders 
Ook hebben we een zeer geslaagde op-
komst met de ouders gehad. Na wat 
kennismaking werd het tijd om de oud-
ers te laten ervaren wat de Scouts echt 
meemaken. Ofwel, Scoutingactiviteit-
en, maar dan met een upgrade naar het 
niveau van volwassenen! En dan worden 
de vaders en moeders net echte Scouts: 
fanatiek en gezellig. Ook discussiëren 
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over de spelregels of vals spelen hoorde 
er bij. De Scouts zagen hun ouders eens 
van een heel andere kant. We deden een 
spel met bomen, wachters, touw vast-
houden, doordraaien en opletten. 18 mi-
nuten nadat het spel begonnen was, bleek 
dat echt iedereen het spel begreep!
Pionieren door ouders gaat ook best aar-
dig. de Scouts waren daarbij heel belan-
grijk vanwege hun inzicht en kennis van 
de technieken. De ouders werkten hard 
en door goed samenwerken werden heel 
mooie en supergrote keukens gemaakt. 
Na het harde werken was er een heerlijk 
Chinees buffet en kon nog gezellig nage-
praat worden.

Piece of Cake 
Ook hebben we weer met de RSW 
meegedaan. Aan deze Scoutingwedstri-
jden van de regio deden dit jaar 45 pa-
trouilles mee. Een aantal van onze top-
pers wilde hier naar toe en noemde zich 
de Kapsja’s. De leiding beloofde ze een 

taart als ze in de top 10 zouden eindigen. 
Ze hebben een geweldig weekend gehad 
en eindigden op de 8e plaats. Yes, een 
heerlijke verse appeltaart verdiend.

Voorproeven 
Na het Sint Joriskamp hebben nog veel 
meer boeiende opkomsten gehad. Ge-
kookt, gehakt, het opzetten van de tenten 
en keukens geoefend en in het mosterdst-
adje de routetechnieken opgefrist. Com-
municatie was een belangrijk onderwerp 
van de extra lange opkomst voor de PL’s 
en APL’s en bleek ook cruciaal bij de por-
tofoon-tocht in Didam. Alles bij elkaar 
zijn we helemaal klaar om te pieken ti-
jdens de Olympische Spelen in de week 
van 23 t/m 30 juli. Een voorproefje had-
den de PL’s en APL’s al voorbereid met 
hun stormbaan door de buis, onder een 
zeil, door de boomgaard en over de blub-
berige bulten op het veld. En nu maar 
hopen dat we tijdens het zomerkamp bij-
na net zulk mooi weer hebben als in Rio.



Van de Explorers
Afgelopen periode hadden de Explorers 
hun kamp op palen. Dit kamp is sinds 
drie jaar een jaarlijks terugkerend kamp. 
Een week van te voren maken wij als 
Explorers dan een groot platform waar 
we een heel weekend op kunnen ver-
blijven. Tot nu toe hebben we elk jaar 
nog een ander platform gehad. Dit jaar 
gingen we voor een platform bestaan-
de uit een basis van vier vierpoten. We 
hebben dit jaar een erg grote groep en 
hadden dus ook een groot oppervlak 
nodig. Daarom leek het ons verstandig 
om vier vierpoten te gebruiken als basis 
omdat je hiermee een groot oppervlak 
kan creëren. 

Weerwolven
Het opbouwen gebeurde dus twee wek-
en eerder en verliep erg vlot en snel. 
Na een halve ochtend en middag stevig 
doorgebouwd te hebben hadden we het 
grootste deel van het platform al af.
De week erop hoefden we nog alleen 

maar de puntjes op de i te zetten en wat 
zeilen rondom de constructie spannen 
zodat we in ieder geval beschut zaten te-
gen wind en regen. 
We vrijwel het hele kamp op het platform 
doorgebracht. Gezelligheid en spelletjes 
waren volop aanwezig. We zijn ook nog 
van het platform af geweest om een ruig 
potje Hollandse Leeuw te spelen en om 's 
avonds rond het kampvuur Weerwolven 
van Wakkerdam te spelen. 

BBQ afterparty
Op zondag hebben we na een lange 
avond 'lekker' wat langer op onze matjes 
kunnen blijven liggen. Nadat we waren 
opgestaan waren we alvast begonnen met 
opruimen. We gingen ook nog even ont-
bijten, met de braadworstjes van de bar-
becue van de dag daarvoor. Het opruim-
en ging vervolgens als een speer en we 
konden op tijd het kamp weer afsluiten. 
Al met al was het dus weer eens een 
geslaagd kamp.



van de Stichting

Houd je agenda vrij voor de opening van onze nieuwe blokhut!
Na een periode waarin we hard gewerkt hebben om de blokhut op te bouwen en in te 
richten, is het dan bijna zover om deze mooie accommodatie in gebruik te nemen. Dit 
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op 1 oktober zullen we de blokhut op grootse wijze openen. Dan wordt ook de naam 
van de blokhut bekend gemaakt. Om deze te kunnen onthullen, hebben we natuurlijk 
wel een naam nodig. Voor die naam kun jij zorgen!

Namenwedstrijd
Je hebt tot 1 augustus de tijd om een naam te bedenken en in te sturen. Om een leuke 
en passende naam in te dienen ga je in SOL. Klik hier op ‘Blokhut Naamwedstrijd’ in 
de kolom ‘Inschrijven Evenementen’. Daar vind je een lijst. Klik op ‘Naamwedstri-
jd’, en stuur jouw bedachte naam met toelichting in.

Houd 1 oktober vanaf 13.30 uur vrij in je agenda, want het belooft een groot feest 
te worden! Ouders en bekenden zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom om mee te 
feesten.



Van de Sakawa Plus! Stam
Met hemelvaart was het weer zo ver, het 
SakaZeiK (Sakawa Zeil Kamp) ofwel 
Valkje Seilen! 

Woensdag
Direct na de 4 mei herdenking sprongen 
we in de auto. Op naar het noorden des 
lands, Fryslân here we come! Onze reis 
eindigt aan de bloksleat in Broek. Nog 
nooit van Broek gehoord? Afslag Joure 
en dan blik op oneindig door de weilan-
den, weilanden en… totdat je plots bij 
een levendige zeilboerderij/café  aan-
komt  genaamd ‘Rufus aan het water’. 
Nee inderdaad, gelukkig niet op het land.
We zijn wat aan de late kant. Maar dat 
maakt de nuchtere Fryske eigenaar, 
Wim, helemaal niets uit. Twee valken 
liggen op ons te wachten in de haven. 
We denken geen moment na en slepen 
meteen alle zuurkooltonnen gevuld met 
slaapzakken, kleding maar ook eten aan 
boord. Alles moet natuurlijk wel droog 
blijven tijdens de stormrondjes en het 
scherp aan de wind varen. Maar hopelijk 
ook tijdens de klap gijpen die we liever 
niet gaan krijgen.
De dektenten worden op de boot beves-
tigd, we slapen namelijk aan dek. Dat 
slaapt namelijk heerlijk, zo’n rustig 
schommelend bootje met het geluid van 
kabbelend water. Maar natuurlijk ook het 
continu stoten van je enkel tegen de mik 
en de grootschoot, het wakker worden 
van iemand die aan boord springt, het 
geklapper van de lijnen tegen de mast, 
je hoofd stoten aan de rand van de boot 

en je bagage niet kwijt kunnen. Dat hoort 
allemaal bij de zeil beleving!
Het is wel laat maar nog geen tijd om te 
gaan slapen. Omdat Wim van Rufus geen 
Friese oranje koek meer serveert, serveren 
we een zelf meegebracht kaasplankje en 
een worstje. Daarbij kan natuurlijk een 
klein pretcilindertje van een welbekend 
Twents merk niet ontbreken. Het club-
je huisvrouwen verderop is luidruchtiger 
dan wij, dus we maken ons geen zorgen 
dat we de hele haven wakker houden.

Donderdag
We worden wakker en starten met een 
goed ontbijtje waarbij eieren en spek 
natuurlijk niet ontbreken. Met gevulde 
magen springen we aan boord en tuigen 
de boot op. We kunnen voor de wind 
door het kanaal richting Snits (voor de 
niet Friezen: Sneek). We hebben redeli-
jke wind en super weer! Dit is geni-
eten… We varen een groot deel van de 
dag over de Goaiingarypster puollen en 
het Snitsermar. We leggen even aan bij 



het paviljoen om bij te komen en een bo-
terham te happen.
Aldaar krijgen we een show van twee 
gladde jongens met een jetski. Eén van 
deze stoere heren heeft een bord beves-
tigd aan zijn voeten. Hij houdt zichzelf 
aan aantal meter boven het wateropper-
vlak door waterstralen die uit het bord 
spuwen. Dit speeltje wordt aangedreven 
door een jetski waar de ander opzit. Heel 
stoer. Echt geweldig om te zien…… dat 
er abrupt een einde aan komt wanneer 
de waterpolitie snor zijn bonnenboekje 
trekt.
We varen nog wat rond over het drukbe-
zeilde Snitermar waar allerlei zeilwed-
strijden plaatsvinden. Helaas is de dag 
snel om en vervolgen we onze weg naar 
Snits. De wind staat goed en we kunnen 
zonder veel moeite zeilend tot de haven 
komen. De strenge doch rechtvaardige 
kaalharige havenmeester wacht ons op. 
Ons favoriete stekje achterin de haven is 
nog vrij.
Met onze boodschappenvoorraad 
zetten we in no-time een heerlijke pas-
ta in elkaar. ’s Avonds besluiten we een 
drankje te doen op het beste terras van 
Nederland. Waar hebben ze die titel aan 
te danken?? Echt niets geeft daar blijk 
van!  We eindigen de avond in de oude 
gevangenis, de Alcatraz… You can’t es-
cape…. en toch proberen we het telkens 
opnieuw, jaar op jaar blijkt die slogan 
waarheid. Erwin heeft al snel de playlist 
onder controle en we eindigen de avond 
met een delicatesse van de lokale grill-
room. In de winkelstraat is het nog ge-
zellig…, maar wij gaan naar huis want 
we willen morgen weer vroeg zeilen!

Vrijdag
Ongelooflijk, weer een dag met wind en 
veeeeeel zon. Omdat we gisteren zo lek-
ker voor de wind Snits in konden moeten 
we vandaag opkruisen richting het meer. 
Eén van onze boten ziet dat als een uit-
daging, de andere boot besluit de motor 
aan te steken, daar hebben we hem im-
mers voor, en zoekt hun plezier op het 
meer. We ontmoeten elkaar na een paar 
uur weer op het meer. We passeren Rufus 
en genieten aldaar uitgestald op zitzak-
ken van een gebakje en een bitterballetje. 
Na bijgebruind te zijn vermaken we ons 
nog een tijdje op de Langwarder Wielen.  
Totdat Paul, die zich vandaag bij ons 
aansluit, met de buurtbus wordt afgezet 
op de brug nabij Broek. We leggen pre-
cies op tijd aan bij de brug… alwaar geen 
Paul te bekennen is. We klimmen de weg 
op, en vanuit de verte ziet Paul ons en zet 
het als een blij kind op een rennen. Maar-
ruh…. De bushalte is toch hier?
Het verhaal komt los… De chauffeur ri-
jdt al bellend de bushalte voorbij, ‘nor-
maal stapt er hier toch niemand uit?’.  
Een kilometer verder komt de bus alsnog 
tot stilstand. Gelukkig, alsnog redelijk 
dichtbij… huh, waar is m’n slaapzak?! 



De buschauffeur kijkt helaas niet meer 
in z’n achteruikijkspiegel….
We varen wederom naar Rufus. Ge-
lukkig heeft Wim nog een slaapzakje 
voor Paul te huur: Opgelost!! Bij Ru-
fus zetten we een heerlijke maaltijd in 
mekaar. We genieten van de gezellige 
Belgische mannen met prachtig accent 
gekleed in blote pens die even verderop 
zitten te BBQ’en. Ze zijn reuze geïn-
teresseerd in ons kooktoestel. ‘Amai 
zeg! Is dat op benzine… dat zegt toch 
POEF!’.
Helaas moeten we vanavond afscheid 
nemen van Guido, voor hem zit het 
kamp erop. Maar helaas ook van Sti-
jn, hij heeft een nare zonnesteek opge-
lopen. Guido en Stijn bedankt!
We brommeren onze valkjes naar Lang-
war, de wind is namelijk gaan liggen. 
We drinken ’s avond een kopje koffie 
of thee op het terras van de tapperij. 
Huh?? Drie pepernootjes bij de koffie? 
Wat is dat voor een Friese/vieze tradi-
tie?? We willen Fryske dumkes!

Zaterdag
Vandaag alweer een fantastisch zon-
nige dag… we hebben allemaal al een 
verbrande kruin. Ongelooflijk wat een 
weekend! We vervolgen onze weg 
richting de Fluessen, een langgerekt 
meer dat strekt van Heegh tot Stavoren, 
alwaar het altijd waait. We ontmoeten 
elkaar op het eiland de Rakkenpolle. 
We eten een lekkere wrap met salami 
en Duitse Bockworsten, hebben we nog 
meer eten wat we kunnen combineren 
tot een masterlijke snack?
We zeilen een heerlijk stuk over de 
Fluessen, gooien snoep van de ene in 

de andere boot en omgekeerd. We ein-
digen onze trip moe maar voldaan in de 
jachthaven van Wâldsein (Woudsend). We 
genieten van de BBQ en kijken nog even 
in het dorp.

Zondag
Wat een dag! Schuimkopjes! Dat wordt 
meer dan hard werken. We moeten onze 
hele weg terug naar Rufus over drukke 
kanalen opkruisen! We gaan ervoor aargh-
hh, Skip Agoei!
We manoeuvreren ons tussen kolonnes 
dure jachten een baan in de harde tegen-
wind. We krijgen positieve reacties van 
zeilers die hun petje afnemen voor ons. 
Maar er zijn ook zeiksnorretjes die niets 
van zeilen snappen, en precies de ver-
keerde kant op uitwijken. We komen er 
zonder kleerscheuren vanaf. Dat willen 
we zo houden, dus we leggen een Rif in 
de zeilen voordat we het meer opgaan. 
De wind is nog steeds straf, dus we vul-
len onze magen met een heerlijke zeemans 
lunch.
Bij Rufus moeten we aan het eind van de 
middag helaas ons kamp weer eindigen, 
maar wel onder het genot van een dit keer 
niet door ons zelf bereidt dinertje.
Het was geweldig!

Erwin, Simone J., Joris, Guido, Stijn, Paul, 
Pieta en Kees  



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     
Ineke Beursken     
    
Explorerbegeleiding 
Kim Alberts     
     
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   Fred van Kempen 
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 of in de brievenbus in de gang van ons troephuis voor 18 september 2016. 


