
Scouting Subanhara Liemersgroep Zevenaar

Met in deze zomerkampeditie:

•	 Post van kapitein Haaientand bij de Bevers
•	 Freek Vonk op bezoek bij de Welpen
•	 En Olympisch goud voor de Scouts!

Jaargang 31, editie oktober 2016



Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar. Opzegging moet twee weken voor de eerste dag van het 
nieuwe kwartaal gebeuren. Opzeggingen dienen altijd uiterlijk twee weken voor de eerste dag van het 
nieuwe kwartaal bij de teamleid(st)er van de betreffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail 
gemeld te zijn en dient tevens uiterlijk twee weken voor de eerste dag van het nieuwe 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 vertegenwoor-
diger. 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



Van de Voorzitter
Beste leden en ouders/verzorgers, 

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de opening van de blokhut, na een 
lange tijd kunnen we er gebruik van maken. Niet alleen de blokhut, ook het gehele 
terrein is onder handen genomen en nu het nieuwe grasveld volgroeid is, ziet het 
er werkelijk prachtig uit. Ook is er aan het Troephuis weer het nodige onderhoud 
gebeurd, als totaal ligt het er nu perfect bij. Een hele prestatie waar we allemaal trots 
op mogen zijn! Leuk is dat de opening door de regionale pers is opgemerkt en er 
ontzettend veel mensen getuige waren van de opening van de Boschhut 
Wat al even geleden is, maar ook zeker een prestatie te noemen is, zijn de afgelopen 
zomerkampen. Alle speltakken zijn weer op zomerkamp geweest en hebben daar de 
mooiste dingen beleefd. In dit Lopend Vuurtje zijn alle belevenissen terug te lezen. 
Uiteraard met enkele foto’s. Meer foto’s zijn altijd te vinden op onze website! 
Begin september is het seizoen gestart met de Airbornemars en een week later het 
overvliegen, voor veel kinderen betekent dit een start van het nieuwe seizoen in een 
nieuwe speltak! Ik hoop dat alle overvliegers snel hun draai kunnen vinden als ‘jong-
sten’ binnen de nieuwe speltakken en ze daar de nodige nieuwe uitdagingen gaan 
vinden. 
Niet alleen de speltakken zijn qua jeugdleden veranderd, ook de leidingteams zijn 
aangepast. Binnen het Beverteam verwelkomen we Sander, Ester en Emma als nieu-
we leiding. Binnen het Welpenteam Stijn, Youri en Laura, binnen het Scoutsteam 
Ineke, Alexander en Harry en binnen het Explorerteam John, Vera, Simone en Hugo. 
Ook binnen het bestuur hebben we een nieuw 
gezicht; Ingrid van Uem is vanaf heden verant-
woordelijk voor het financiële reilen en zeilen 
binnen de groep. We zijn blij dat we met deze 
uitbreiding van de teams het nieuwe seizoen in 
kunnen gaan!
Het nieuwe seizoen is inmiddels volop ge-
start en naast de wekelijkse opkomsten zijn er 
al tal van voorbereidingen in gang gezet voor 
de komende activiteiten. Ik wens iedereen een 
mooi scouting seizoen toe en veel plezier met 
het lezen van dit Lopend Vuurtje! 

Met vriendelijke scoutinggroet, 
Joris Hendriksen, voorzitter. 
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Van de Bevers
Zomerkamp Bevers

Zaterdag 23 juli
Het is bijna 11 uur als langzaam aan 
de Bevers en hun ouders met hun ba-
gage binnen druppelen. Slaapplekken 
worden uitgezocht en ingericht. De 
Bevers hebben er zin in! En de leiding 
uiteraard ook. Na het openen nemen de 
Bevers afscheid van de ouders en gaat 
de poort dicht. Laat het kamp maar be-
ginnen!
Iedereen was nieuwsgierig naar de brief 
die Bas Bos had gekregen van kapitein 
Haaientand. In de brief stond dat kap-
itein Haaientand een probleem had. Hij 
was zijn schatkaart kwijt, of de Bevers 
hem wilde helpen de schatkaart terug 
te vinden. Nou dat wilden de Bevers 
wel!  Er zat wel een opdracht bij. Er 
stond ergens op het terrein een schatkist 
verstopt, speciaal voor de Bevers. De 
schatkist werd al snel door onze speu-
rneuzen gevonden en geopend: de kist 
zat vol met geweldige verkleedspullen! 
Die werden snel verdeeld, nu hadden 
we 9 kleine stoere piraten. Maar het 
waren ook erg hongerige piraten… 
De lunch was achter de rug en de piraten 
hadden gerust. Nu was het tijd voor iets 
actiefs. Tijd voor waterpret. Met water-
pistolen gingen de piraten het gevecht 
met elkaar aan. Wat een pret! Zelfs Bas 
Bos kon languit in het zwembad liggen 
en dat vonden alle kleine piraten natu-
urlijk geweldig. 

Op het terrein had Bas Bos een zelfge-
maakte schommel in een boom gehangen 
en had hij ook een hangmat opgehangen. 
Terwijl alle piraten druk bezig waren met 
hun activiteiten werd het eten voorbere-
id: wormen met onkruid. Het lievelings-
gerecht van de piraten. Uiteraard was er 
ook iets na……… ehmmm geen tradi-
tioneel toetje. Het zag er niet zo smakeli-
jk uit maar gelukkig was het wel lekker! 
Zo’n eerste dag gaat erg snel voorbij. De 
piraten waren ineens geen piraten meer 
maar super stoer geklede disco kinderen. 
De leukste liedjes werden gedraaid en de 
gaafste dansjes werden gedanst. En wat 
een danstalenten hebben wij weer in ons 
midden! Fantastisch gewoon. 
Maar na al dat dansen waren de Bev-
ers toch behoorlijk moe geworden. Dus 
was het tijd voor de pyjama’s, tanden 
poetsen, snoet en handen wassen en 
natuurlijk een tekencontrole. Iedereen  
was goedgekeurd en kond lekker in zijn 
slaapzak kruipen. Er werd nog een ver-
haaltje voorgelezen en toen was het tijd 
voor dromenland.



en, buiten spelen, op een luchtkussen en 
voetballen. Er was echt van alles te doen. 
De tijd vloog voorbij. 
Toen wij met z’n allen terug waren op het 
gebouw was het tijd voor de Bevers om 
waterspelletjes te doen en voor de leiding 
tijd om het eten voor te bereiden. 
Op het menu stond frietjes met een snack 
en als toetje een ijsje. De Bevers hebben 
ervan genoten. Na het eten konden de 
Bevers even uitbuiken bij het kampvuur. 
Daar hadden wij gezelschap van een 
vlinder die steeds op het hoofd van de 
Bevers ging zitten. Ondanks dat het veel 
te gezellig was, was het toch echt tijd om 
naar bed te gaan. 

Maandag 25 juli
De volgende ochtend werden de Bevers 
weer vrolijk wakker en was het wederom 
tijd voor de ochtendgym. Na de ochtend-
gym was het tijd voor ontbijt. Na het ont-
bijt was het dan echt tijd om de spullen 

Zondag 24 juli
De volgende ochtend toen iedereen wak-
ker was, was het tijd voor de ochtendgym. 
Na de  ochtendgym hebben de Bevers 
heerlijk ontbeten en was het tijd om ons 
klaar te maken voor een dag vol plezier 
en avontuur. Wij zijn in de auto gestapt 
en naar Lievelde gereden om naar Mega-
pret te gaan. Daar aangekomen bleek dat 
wij ons eten en drinken niet mee naar 
binnen mochten nemen dus moesten we 
iets anders gaan verzinnen.
Wij zijn opzoek gegaan naar een weiland 
waar wij konden gaan lunchen. Bij de 
lunch hadden de Bevers en de leiding een 
verassing voor Keet. De Bevers hebben 
voor Keet een mooie tekening gemaakt 
en de leiding heeft een collage gemaakt 
met foto’s.  Na de lunch was het dan ein-
delijk echt tijd om op avontuur te gaan. 
De Bevers hebben zich de hele middag 
vermaakt in de speeltuin. Je kon daar 
van alles doen. Ze konden binnen spel-



op te ruimen want vandaag was de dag 
dat het kamp alweer ten einde was. 
Voordat de ouders de Bevers kwamen 
ophalen was het tijd voor spelletjes, 
totdat Sterre ineens met de mededeling 
kwam dat kapitein Haaientand weer eens 
wat van zich had laten horen. Hij wilde de 
Bevers erg bedanken voor het helpen en 
hij had nog een beloning. Deze beloning 
had hij alleen wel verstopt en moesten de 
Bevers dus nog zoeken. Na goed zoeken 
hebben ze de schat gevonden en was het 
tijd om te kijken wat erin zat. We wacht-
ten in spanning af terwijl Sterre de kist 
openmaakte. Er zaten marshmallows en 
koekjes in. Dit kwam heel goed uit want 
daar hadden we wel zin in en het vuur 
was nog aan! 
Terwijl de Bevers samen met Bas en 
Steven de marshmallows aan het mak-
en waren zijn Sterre en Rozemarijn de 
keuken in gegaan om heerlijke tosti’s te 
maken als lunch. Na de lunch was er nog 
heel even tijd om te gaan spelen want 
voor dat wij het wisten kwamen de eerste 

ouders het terrein opgelopen en was het 
kamp ten einde. 
Namens het hele Beverteam willen wij 
iedereen bedanken voor een super kamp. 
Wij hebben ervan genoten! 

Seizoen 2016-2017
Voor aankomend seizoen is er het een en 
ander veranderd. Wij hebben op kamp 
helaas afscheid moeten nemen van Keet 
Kleur en wij gaan ook helaas afscheid 
nemen van Steven Stroom. Gelukkig 
komen Noa, Rebbel en Professor Plof 
ons team verstreken. Wij hebben als 
Bevers ook afscheid moeten nemen van 
Joyce, Perry, Julia en Hero. Zij gaan het 
nieuwe Scoutingjaar doorbrengen bij de 
Welpen, waar wij ze natuurlijk heel erg 
veel plezier wensen! 
 
Wij kijken uit naar weer een leerzaam en 
gezellig jaar samen met de Bevers!

Namens het Beverteam! 



Van  de  Welpen
Zondag 24 juli
Alle welpen arriveerden in de jungle van 
Twello. Bij entree werden zij direct in-
gesmeerd om zich te beschermen tegen 
de tropische zon en ontvingen zij een 
malaria pil. Het duurde niet lang voor-
dat de enige echte Freek Vonk verscheen. 
Er scheen  een, zo goed als uitgestorven, 
Bonobo-aap schuil te houden in de om-
geving van Twello. We gingen zo snel 
mogelijk op pad om hem te zoeken, maar 
besloten eerst nog even snel wat te eten. 
Tijdens een super extreem mega veelste 
lange tocht van hoogstens 5km volgde we 
bananenschillen in de hoop dat die ons 
dichter bij de zogenaamde Bonobo-aap 
brachten. Helaas vonden we een banaan 
smikkelende Baloe en geen Bonobo-aap. 
Gelukkig was er wel een mooi meertje 
dat ons verkoeling wist te bieden tegen de 
snikhete zon. 
Na een middag vol zwemmen en ander 
waterplezier gingen we weer terug naar 
het gebouw. Gelukkig was de leiding 

bereid om de welpen met de auto terug te 
brengen, want teruglopen zagen ze echt 
niet meer zitten. Bij aankomst konden we 
bijna meteen aan tafel. Gelukkig maar, 
want dat zwemmen zorgt voor honger! 
Een traditioneel Hollands gerecht van 
aardappels, groenten en vlees zorgde 
voor 0 lust-ik-niet-bonnen: helemaal 
goed. Traditie getrouw was het na het 
toetje weer tijd voor corvee. De welpen 
ondervonden het enige nadeel aan zo’n 
groot gebouw, namelijk dat ze heel wat 
meer moesten vegen dan normaal. 
De Welpen hebben dit jaar hun eigen 
logboekjes geknutseld. Als afsluitend 
spelletje gingen de Welpen opzoek naar 
dieren in de jungle. De dieren zaten goed 
verstopt, maar maakten af en toe wel ge-
luid waardoor de meeste dieren nog wel 
aardig te vinden waren. Één dier was 
echter wel heel erg moeilijk. Dat was de 
slang die volledig gecamoufleerd in de 
struiken lag. Na lang zoeken zorgde het 
voor veel opluchting toen ze hem toch 
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vonden. Er werd uiteindelijk ook nog 
een aap gespot bij aankomst op het Tro-
ephuis. Misschien wel de bonobo-aap! 
Het was helaas niet heel goed te zien en 
de aap vluchtte ook al snel. Wellicht is 
het een goed idee om ons binnenkort wat 
meer te verdiepen in de apenwereld. 

Maandag 25 juli
Het was vroeg, toen de eerste Welp zich 
voornam, om na een korte klamme nacht 
in de jungle zijn mede avonturiers maar 
eens te wekken. Binnen enkele ogen-
blikken waren alle Welpen en een enkele 
leiding uit de klamboe en maakten we 
ons op voor de eerste volle kampdag in 
de jungle. Met hier en daar wat kleine 
oogjes werd er goed gesmikkeld van het 
ontbijt. Niet veel later kregen we bezoek 
van ons grote voorbeeld Freek Vonk. Met 
hem bespraken we de gebeurtenissen van 
de afgelopen dag, waarin we door het 
volgen van bananensporen een super-
lange en echt heel verre tocht hebben ge-
lopen. Wat bleek, was dat Baloe tijdens 
zijn ochtendwandeling opeens trek had 
in een stuk of 20 bananen. De schillen 
heeft hij langs de weg laten liggen.
Freek vond dat het na deze pijnlijke ver-

gissing van de Welpen, maar eens tijd 
was om ons wat meer te verdiepen in 
de wereld van de aap, om op die manier 
onze kennis bij te spijkeren. Hij heeft ons 
daarom meegenomen naar de Apenheul 
in Apeldoorn. Al voordat we de entree-
poortjes passeerden konden we de eerste 
apengeluiden al horen. In het park zijn 
van allerhande soorten apen te vinden, 
maar is ook een variëteit aan eenden, vo-
gels en andere vreemde beesten te ont-
dekken. De Welpen gingen in groepjes 
op avontuur in het park en maakten van 
alles mee. Zo werden ze besprongen 
door kleine aapjes, zagen ze hoe gorilla’s 
worden gevoerd, hoe orang-oetans leven 
en hoe Baloe ruzie maakte met een ienie-
mienie aapje. Na een lange vermoeiende 
dag in de Apenheul, was het tijd om weer 
huiswaarts te keren, terug naar de jungle 
in Twello.
Aangekomen op het gebouw was het 
tijd voor een lekkere maaltijd. Niet lang 
daarna kwam Freek nog even op visite 
om de dag door te spreken. De volgende 
keer dat we de Twelloosse bonobo zien, 
moeten we de rust goed bewaren en hem 
vooral niet proberen af te schrikken. Zo 
kunnen we hem de volgende keer goed 



beschouwen en onderzoeken.
Freek was nog geen minuut terug naar 
zijn faculteit, of we zagen achter op het 
veld bij de poort een zwarte vlek brullen. 
Het was de aap! Hij bewoog heftig heen 
en weer en kwam zelfs even ons terrein 
op. Vervolgens vertrok hij weer gauw in 
de bossen rondom de accommodatie.

Dinsdag 26 juli
Het was  al vroeg raak in de Twelloosche 
Jungle. Onder het genot van diverse ‘jun-
gle geluiden’ maakten we ons op voor 
een nieuwe dag. Op tijd zat iedereen aan 
tafel, smachtend naar een lekker ontbijt. 
Niet lang daarna kreeg Baloe een tele-
foontje van Freek, hij was erg druk met 
opnames voor zijn nieuwe show, dus kon 
hij er vandaag helaas niet bij zijn. Wel 
bespraken ze het reilen en zeilen omtrent 
de Twelloosche bonobo. Freek heeft ont-
dekt dat deze bijzondere aap zich graag 
laat zien wanneer het buiten schemerig 
is. Daarnaast blijkt uit oude documenten, 

dat de aap geen voorstander is van vuur 
en kaarsen. Nou dat treft! We hebben de 
aap inmiddels 2x gezien gedurende een 
schemerige avondlucht, hierbij wisten 
we echter niet hoe we hem weg konden 
jagen. Zouden zaklampen dan wel of niet 
de beste oplossing zijn geweest? Het lijkt 
erop dat we een passend antwoord heb-
ben; we hebben kaarsen nodig! Laat er 
nou net, heel toevallig, ook nog eens op 
loopafstand een bedrijf zitten dat gespe-
cialiseerd is in het maken van kaarsen! 
De Kruidentuin, naast ons junglegebouw, 
is een kassencomplex waar mensen met 
een verstandelijke beperking terecht kun-
nen om te werken. Hier kunnen zij aller-
hande dingen doen, waaronder kaarsen 
maken en tuinieren. Tijdens het bezoek 
van de welpen deze ochtend, wordt de 
groep in tweeën gedeeld. De ene groep 
gaat met een medewerker van de kassen 
op pad. De Welpen mogen zelf aan de 
slag, met het vullen van plantenbakjes 
met een speciale machine en tevens mo-
gen ze een bonenplantje oppotten.
De tweede groep mag samen met een 
aantal medewerkers en een begeleider 
aan de slag in de kaarsenmakerij. Mid-
dels het eindeloos dippen van een lont 
in een bak met kaarsenvet, ontstaat lang-
zaam maar zeker een mooie kaars. 
Na deze enerverende ochtendactivite-
it was het al weer tijd voor een lekkere 
lunch. Daarna was er even tijd voor vrij 
spelen. Dit werd later ingevuld met een 
paar leuke spellen in het bos om de hoek. 
Ondertussen keken we natuurlijk goed 
uit voor de bonobo, maar helaas hebben 
we niks gevonden.
Om er maar eens wat energie tegenaan 
te gooien, hadden Drintel en Hathi maar 
eens wat suikerwaren ingekocht. Hier-



mee hebben de welpen cupcakes gebak-
ken, waar Rudolf van 24kitchen en Abel 
de taartenbakker jaloers op zouden zijn. 
Na het avondeten, vlogen de cakejes in 
alle soorten, maten, kleuren en versierin-
gen als warme broodjes uit de oven. 
Nadat de logboeken waren bijgewerkt, 
was het tijd voor een fijn kampvuurt-
je. Voor vermaak hoefde niet te worden 
gezorgd, dit werd perfect geregeld door 
enkele Welpen! Voor de zekerheid heb-
ben we wat kaarsen neergezet, om de een 
eventueel bezoek van de bonobo te voor-
komen. Dit bood echter geen effect, want 
in de verte hoorden we gebrul. De bono-
bo was er! Als een wilde raasde hij in het 
rond, maar dicht bij de kampvuurkuil 
durfde hij niet te komen, waarna hij 
verdween in het donker. Niet veel later 
belde Freek naar Jacala, hij vroeg zich af 
of we nog wat van de aap vernomen had-
den. Hij klonk buiten adem en zei dat hij 

het warm had van wat hij allemaal had 
gedaan vanavond… 

Woensdag 27 juli
Op woensdag konden de Welpen eens 
wat langer blijven liggen en dat kwam 
ook wel goed uit zo halverwege de week. 
Dit bleek wel uit het feit dat de eerste 
kinderen pas tegen half negen buiten ac-
tief werden! Er werd rustig ontbeten, en 
gelijk een lunchpakketje gemaakt voor 
de middag, dus dat betekende dat we 
eropuit gingen vandaag! Maar voordat 
het zover was, mochten de Welpen eerst 
een briefje naar huis schrijven. De Wel-
pen schreven honderduit en er was zelfs 
een brief die naar Spanje ging! 
Toen was het eindelijk tijd om ervandoor 
te gaan, en sommige welpen hadden al 
een idee wat we vandaag gingen doen: 
naar de stad! Maar om daar te komen 
moesten we eerst een stukje lopen naar 
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het station, vanwaar we de trein konden 
nemen naar eindbestemming Apeldoorn. 
Daar aangekomen hebben de welpen 
eerst de lunchpakketjes soldaat gemaakt, 
om vervolgens nog een klein stukje het 
centrum van Apeldoorn te lopen. Al snel 
had de leiding een mooi centraal punt 
gevonden van waaruit de Welpen de 
winkels in konden gaan. Geen moment 
te vroeg want het geld brandde bij de 
meeste welpen al een paar dagen in de 
zak.
Nadat enkele favoriete winkels waren 

leeggeplunderd, was het tijd om terug 
te gaan naar Twello. Eerst natuurlijk 
nog even de zojuist verworven buit aan 
elkaar laten zien, die uiteenliep van vlie-
genmeppers tot speelgoed pistolen en 
speelklei, en toen weer terug naar het 
station. Onderweg was er ook nog tijd 
voor een lekker ijsje maar toen moesten 
de Welpen wel doorlopen om op tijd 
de trein te halen. De tijdsplanning was 
haarscherp, want 2 minuten voor ver-
trek hadden alle Welpen een plekje in 
de trein bemachtigd. De terugreis ver-



liep voorspoedig, totdat de Welpen ter-
ugkwamen bij de blokhut. Er klonk een 
hoop gebrul, de aap was op het Scout-
ing terrein doorgedrongen toen de Wel-
pen weg waren! Toen hij de Welpen zag 
aankomen maakte hij een hoop kabaal 
om vervolgens het hazenpad te kiezen. 
Aangekomen op het gebouw aanschou-
wden de Welpen de ravage die de aap had 
aangericht: de eetzaal was volledig over-
hoop gehaald en buiten waren stoelen en 
banken neergegooid. Hoog tijd voor de 
Welpen om even alles aan kant te maken.
Bekomen van de schrik kwam het vol-
gende euvel aan het licht: In de keuken 
was het gastoestel kapot gemaakt, nu kon 
de kookstaf het avondeten niet bereidden! 
Gelukkig had een van de welpen een goed 
idee, koken op houtvuur hadden we in 
Zevenaar ook al eens gedaan! Zogezegd, 
zo gedaan. De Welpen gingen in groepjes 
uiteen om snel alle voorbereidingen te tr-
effen. Eén groepje ging snel aan de slag 
met een vuurtje stoken om op te koken, 
een ander groepje maakte de soep. De 
andere groepjes maakten beslag voor de 
poffertjes, sneden de groente en bereid-
de de kipspiesjes. Het werd een waar 
voedsel festijn waarbij van alles voorbij 
kwam.

Donderdag 28 juli
Ook de een na laatste dag werd er uitges-
lapen alsof de morgen niet bestond. Pas 
tegen een uur of 9 kwamen de eerste Wel-
pen naar buiten om vervolgens enigszins 
duf aan de eettafel te verschijnen. Onder 
toeziend oog van een glinsterende ocht-
endzon werd er gesmikkeld van het ont-
bijt. Niet kort daarop rinkelde de telefoon 
van Baloe: het was Freek. Hij belde op 
met een of andere vage smoes over dat 

hij niet aanwezig kon zijn in verband met 
filmopnames en andere belangrijke zak-
en. Freek hing op en lichtelijk verdwaasd 
waren de blikken in de ogen van de wel-
pen. Wat moeten we hier nou mee aan? 
Misschien eens tijd om die Freek in zijn 
natuurlijke habitat bezig te zien zijn. Al 
snel was de beamer aangesloten en heb-
ben we met zijn allen gekeken naar een, 
stiekem best leuke aflevering van onze 
grote vriend met de kaki blouse.
Opeens klonk er gebonk op het raam! 
Verschrikt verdween de aandacht van het 
witte scherm naar dat wat er buiten aan de 
hand was. De bonobo was op het terrein! 
Hij leek ons bang te willen maken door 
lichtelijk agressief heen en weer te ren-
nen. Een saillant detail is het feit dat deze 
zwartharige primaat een rugzak droeg, 
‘Freek Vonk dinoplaatjes’ rondslingerde 
en zelfs de hoed van Freek op had. En 
dat terwijl we Freek niet lang daarvoor 
nog aan de telefoon hebben gehad. Hoe 
zou dit in nou werkelijk in elkaar steken?
Zou Freek een primeur willen hebben bij 
Jinek op zondag, door te stellen dat hij de 



bonobo heeft gevonden? Of zouden de 
Welpen binnenkort bij deze presentatrice 
op de bank zitten omdat ze Freek heb-
ben ontmaskerd als zijnde de Twellosche 
bonobo? Heel apart... We besluiten bin-
nenkort een val op te zetten om de aap te 
vangen en de waarbij boven de apenrots 
te krijgen.
Het was nu tijd voor het volgende on-
derdeel van het programma, een on-
derdeel waar velen al dagen naar verlan-
gen: we gaan naar het Zwembad!
Gelukkig is er in de buurt van het geb-
ouw een tropisch zwembad te vinden, dat 
van alle gemakken is voorzien. Zo is er 
een groot deel overdekt, maar is er ook 
een groot buitenbad, springkussen en zijn 
er allerhande glijbanen. De Welpen ver-
maakten zich er kostelijk en na een paar 
uur vertrokken we moe en met chloor 
voldaan terug naar de Jungle alwaar 
Drintel en Hathi een enorme berg pan-
nenkoeken voor ons hadden gebakken. 

Normaal gesproken is dit hét eetfestijn 
van het zomerkamp maar dit jaar vielen 
de scores enigszins tegen. Dat mocht de 
pret echter niet drukken.
Als avondactiviteit hebben we in de zin-
derende avondlucht een ouderwets potje, 
door enkele Welpen zélf gemaakte, lev-
end stratego gedaan in het bos. Toen de 
oogjes toch echt kleiner leken te worden, 
was het tijd om terug te keren richting de 
blokhut. Hier was door enkele leiding een 
heerlijk kampvuur voorbereid, waarbij 
werd genoten van koekjes en chocolade-
melk. Tegen een uur of tien was er op de 
spanningsboog geen pijl meer te trekken 
en was het tijd om lekker te gaan slap-
en. De laatste avond van het zomerkamp 
en tevens de laatste avond van sommige 
kinderen bij de Welpen zat erop! 



Van de Scouts
Vertrek naar Mook
Dit jaar gingen de scouts Olympisch 
op kamp! Het Olympisch dorp was in 
Mook, Limburg. Best ver weg. Dus 
zaterdagochtend om 10 uur vertrok-
ken de scouts gezamenlijk voor een 
flink stuk fietsen. Met de pont naar 
Millingen en dan ook een stukje door 
Duitsland. Vlak voor de grens met 
Nederland staat er ineens een wegaf-
zetting. Dopingcontrole! Iedereen 
moet materiaal inleveren en dan mo-
gen we weer verder. Maar dan is Anne 
ineens zoek! Die blijkt opgepakt en 
meegenomen omdat ze positief getest 
zou zijn. In Nederland krijgen we haar 
weer terug. Het blijkt allemaal mee te 
vallen. Dan gaan we compleet na de 
lunch weer door naar Mook.

Kampterrein
In Mook staan we in een stuk bos ge-
naamd de Jungle. Iedereen heeft al snel 
een plek gevonden om te tent en de keu-
ken neer te zetten. Het bos is zo dicht dat 
je geen Scout kan zien. Iedere patrouille 
heeft een naam van een land aange-
nomen. We hebben Australië, Brazilië, 
Rusland en de Verenigde Staten. 

Kampinspectie & medailles
Op zondag de eerste inspectie. Wie heeft 
zijn tent een mooist neer gezet, de stevig-
ste keuken gebouwd en heeft zijn terrein 
en patrouilleleden het schoonst gehoud-
en. De prijs is Schele Henkie. En als je 
Schele Henkie ’s avonds weer inlevert 
bij de leiding, dan krijg je extra punten 
voor je patrouille. Maar dat hoeft niet  de 
patrouille te zijn die hem heeft gekregen. 
Kortom, meestal ontstaat er een jacht 
op Schele Henkie. ’s Middags waren de 
Silly Olympics. Maffe spellen zoals ach-
teruit hardlopen, pantybowlen, koekjes-
op-een-voorhoofd stapelen en nog veel 
meer. De dagwinnaars krijgen een heuse 
medaille. En elke dag weer opnieuw. De 
leiding houdt ook een medaillemeter bij. 

Kennismaken met de buren
Om die medailles te verdienen hebben de 
Scouts deze week kennis gemaakt met de 
andere groepen op het terrein. Vooral de 
Engelsen hebben veel indruk gemaakt en 
andersom. Verder hebben we Paralym-
pics gehad. Zitvolleybal, lepelhockey 
en handbalzonderhanden. Dat laatste 
kwam aan op ellebogenwerk! Natuurlijk 



ook Olympische winterspelen met een 
zelfgebouwde hondenslee race en lan-
glaufen door het bos. Een van de hoogte 
punten was het zeepbaanhonkbalspel. 
Vier opblaasbadjes als honken en daar-
tussen zeepbanen. Iedereen kon lekker 
glijden en glibberen!

Tussendoor zijn we op woensdag nog 
lekker wezen zwemmen in Cuijk. We 
hadden het zwembad bijna voor ons 
alleen.  Om het Olympisch te houd-
en werd er watervolleybal gespeeld. 
Aansluitend frietjes eten en een foto 
speurtocht in het gezellige centrum van 
Cuijk. ’s Avonds moesten de Scouts een 
bijzondere maaltijd klaarmaken. Het 
werd kip met cola uit de Dutch oven! 

Oliebollen op kamp
Op donderdag tussen de winterspelen 
door had de leiding oliebollen gebak-
ken. Toch best lekker als lunch na het 
langlaufen in het bos. Die middag heb-
ben we de keukens al afgebroken. Daar-
om heeft de leiding ‘s avonds op het 
vuur een pittige vega-stoofpot gemaakt. 
Ook pittig in de bereiding want het vuur 
is best heet als je in een korte broek sta-
at te roerbakken.

Overnachting op de camping
Op vrijdag stond de Olympische mara-
thon op het programma. Dat werd een 
pittige fietstocht in de omgeving. De 
tocht zou naar een andere locatie gaan. 
Met een flinke omweg toch een beetje 
richting huis. Enkele patrouilles maak-
ten de omweg nog wat flinker. Onder-
weg konden de kinderen nog een Olym-
pische schietwedstrijd houden op een 
post. De dag begon regenachtig maar 
het klaarde enorm op en toen iedereen 
op camping Nederrijkswald was ge-



arriveerd konden we aan een heerlijke 
bbq beginnen. Na de afwas bonte avond 
met leuke bijdragen van de kinderen en 
de leiding. De leiding werd nog flink op 
de hak genomen met een inspectie door 
de Scouts en Elbrich had een prachtig 
kamplied gedicht op 10 kleine visjes. 
Die nacht sliepen we onder zeilen. De 
tenten waren al ingepakt. 

Terug naar Zevenaar
Zaterdagochtend na het ontbijt en inpa-
kken ging de tocht weer terug naar Zev-
enaar. Onderweg had de leiding nog een 
lunch georganiseerd met tosti’s, frikan-

dellen, hamburgers en veeel saus. Toen 
gauw naar Zevenaar, want er kwam een 
gigantische regenbui aan. We waren 
nog net op tijd binnen. 
Op het Troephuis  hadden we nog een 
plechtig moment: wie is Algemeen 
Olympisch Kampioen geworden? De 
Verenigde Staten hebben de kampprijs 
gewonnen! Iedereen kreeg een herin-
neringsmedaille en na een ijsje hebben 
we afscheid genomen.
Het was een geweldig zomerkamp! Op 
een enkele bui na hadden we prachtig 
weer en een fantastische sfeer!



van het Bestuur
Wij halen iedere 2e donderdag van de maand in samenwerking met de gemeente het 
oud papier op in de wijk Stegeslag. Dit doen we middels de inzet van leiding, bestu-
ursleden, stamleden maar ook ouders.Velen van jullie hebben een gezellig avondje 
achterop de vuilniswagen gehad dit jaar, waarvoor dank! We hopen dat we ook in 2017 
op jullie steun kunnen rekenen.

Hoe werkt het?
De inzameling begint om 18:00 op de kruising Hunneveldweg/Het Laar, alwaar de 
chauffeur van de vuilniswagen 2 personen oppikt. Na een korte uitleg over de bedien-
ing 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 8 december
 Donderdag 12 januari
 Donderdag 9 februari
 Donderdag 9 maart
 Donderdag 11 mei
 Donderdag 8 juni
 Donderdag 13 juli
Natuurlijk mag je je ook vast opgeven voor een 2e donderdag van de maand in 2017!

Wil je op één (of meerdere) 
van deze dagen helpen, dan 
verneem ik dit graag.

We hopen op een goede oud 
papier opbrengst!

Met vriendelijke groet,
Kees Kohlmann
Bestuurslid Activiteiten



Van de Explorers
Het plan
Al aan het begin van het seizoen zijn we 
druk geweest met het plannen van het 
zomerkamp. Dingen als een kampterrein 
regelen en activiteiten bedenken moeten 
al vroeg gedaan worden zodat er een be-
groting gemaakt kan worden. Eerst zoud-
en we naar de Ardennen gaan. De begrot-
ing lag al klaar maar toen bleek dat we 
te weinig auto's hadden. Nijmegen bleek 
een goed alternatief omdat er een goed 
kampterrein was en er veel activiteiten in 
de buurt waren.

Vroege start
De eerste dag bestond zoals altijd uit fi-
etsen en opbouwen. We verzamelden om 
half negen bij Crescendo. Nijmegen is 
gelukkig niet ver weg en we waren dan 
ook al rond de middag aanwezig. Omdat 
we relatief laat geboekt hadden stonden 

we op een afgelegen deel van het kampt-
errein. We waren de enige Scouting groep 
omdat het eigenlijk een familieweide was 
en dus was het lekker rustig. Niet lang 
nadat we aangekomen waren kwam ook 
Tijmen met de aanhangwagen en konden 
we opbouwen. Na het eten is de dag nog 
afgesloten met een kampvuur.

De lucht in
In die week hebben we toen best wat ac-
tiviteiten gedaan. Een daarvan was een 
klimbos. Er waren daar verschillende 
activiteiten en we mochten er een paar 
uitzoeken. We hebben als eerste een 
klimmuur gedaan. Daarna zijn we ook de 
bomen in geweest. Als laatste hebben we 
kratjes gestapeld en een paal beklommen 
waar je bovenop moest gaan staan om er 
vervolgens vanaf te springen.



Kilometervreters
Ook hebben we een route gelopen. Het 
was de hele week best mooi weer, maar 
natuurlijk de dag dat we gingen lopen 
kwam het met bakken uit de hemel. Na 
twee uur waren er een paar Explorers die 
er klaar mee waren. We hebben toen ons 
opgesplitst in een groep die terugging en 
een groep die nog een uurtje doorging. 
's Nachts is er een dropping gedaan voor 
een klein groepje mensen maar ze liepen 
veel te snel en waren na een half uur al 
terug.

Ontsnapping
Een andere activiteit, de Speleo Escape, 
was om de hoek van het kampterrein. In 
twee grote containers was negentig meter 
aan kruipgangen aangelegd. De bedoel-
ing was dat we houten blokjes met cijfers 
in de donkere gangen zouden vinden en 
daarmee een puzzel oplossen. Nadat we 
dat gedaan hadden hebben we verstop-
pertje in de gangen gespeeld.

Met het mes op tafel
Verder zijn we nog een dagje Nijme-
gen in geweest. We hebben gewoon 
wat winkels bezocht en zijn na afloop 
in het restaurant waar Kim werkt wat 
gaan eten. We hebben een heel lekker 
driegangenmenu gegeten en daarom 
hebben we als verrassing een mes in het 
restaurant laten liggen. Maar gek gen-
oeg wou het restaurant het niet hebben 
en hebben we het weer teruggekregen.

Auw, wat leuk
We hebben ook nog gezwommen bij 
Centerparcs. Ze hadden een hele tof-
fe wildwaterbaan waar je een hele-
boel blauwe plekken en spierpijn van 
kreeg. Alles bij elkaar maakte echt een 
geweldig kamp en we hopen dat het 
volgend jaar weer zo leuk wordt, maar 
dan in de Ardennen!



Opening Boschhut
Op 1 oktober jl werd onder grote be-
langstelling, en op feestelijke wijze onze 
‘Boschhut’ geopend! Om de opening 
voor te bereiden, hebben de speltakken 
in de middag, met veel plezier, veel werk 
verzet. 

Aan het begin van de middag verschenen 
opeens Heidi, een Tirolermeisje uit 
Oostenrijk en Norbert de Noorman uit 
Noorwegen. Ze hadden flinke ruzie en 
waarom? Norbert vindt dat de Blokhut 
bij Noorwegen hoort, maar Heidi vin-
dt dat de Blokhut Oostenrijks is. Joris, 
onze voorzitter, kwam tussenbeide en 
stelde voor om de speltakken allerlei ac-
tiviteiten te laten doen die echt te maken 
hebben met Noorwegen en Oostenrijk. 
De kinderen worden in drie onderdel-

en ingedeeld: ‘pionieren’, ‘outdoor 
koken’, en ‘expressie’. De kinderen 
hadden vooral veel plezier met het ver-
malen en persen van de appels die ge-
plukt zijn van de boomgaard op eigen 
terrein. Daar maakten ze echte appelsap 
van. 

Voor de opening van de blokhut waren 
ook de ouders en belangstellenden uit-
genodigd. Deze waren met velen naar 
het Troephuis gekomen. Ze waren erg 
benieuwd naar de nieuwe blokhut, maar 
natuurlijk ook naar het werk dat door de 
speltakken was gedaan.

Na een drankje was het tijd voor de 
echte opening. Norbert en Heidi hadden 
nog steeds ruzie. Met praten kwamen 



ze er niet uit. Ze besloten om een 
soort race te houden. Twee kinderen 
werden naar voren gehaald om te 
helpen. Norbert ging een stuk hout 
doorzagen, terwijl Heidi een vuurtje 
maakte om touw door te branden.
Als allebei klaar zijn, valt ineens een 
groot  doek naar beneden. Daarach-
ter staat onze nieuwe Blokhut. Nat-
uurlijk volgt er een groot applaus. 
De naam van de Blokhut wordt 
‘Boschhut’.  
Het maakt niet uit welke nation-
aliteit de Boschhut heeft, scouting 
is voor iedereen!
Daarna mogen de ouders en gasten  
de hapjes en appelsap proeven die 
de kinderen hebben gemaakt. En ze 
mogen zelfs de gepionierde schom-
mel uitproberen.



Leiding
Beverleiding      
Marije Godschalk   
Mellanie Buser    
Rens Heister    
Ester Weenink   
Sander Simons       aspirantleiding
Emma Zweers        aspirantleiding
       
Welpenleiding 
Erwin Grob    
Robin Peters    
Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    
Paul van den Berg  
Stijn Smalbil           
Laura Keultjes        aspirantleiding
Youri Lemm           aspirantleiding
        
Scoutsleiding 
Remko Bezemer     
Daan Spijker     
Rowan Belle     
Elbrich Postma     
Ineke Beursken     
Harry van Alst          aspirantleiding
Alexander Frissen    aspirantleiding
    
Explorerbegeleiding 
Kim Alberts        
Vera Barendregt      
Hugo Wiersema      aspirantleiding
     
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   Ingrid van Uem  
Groepsbegeleider   Tommy Kuster  
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 22 januari 2017. 


