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VAN HET GROEPSBESTUUR

Halllo allemaal, Het jaar 2015 ligt alweer weken achter ons en 2016 zijn we 
weer met veel enthousiasme gestart. 2016 wordt een mooi jaar voor onze 
vereniging. Naast onze vaste activiteiten gaan wij met het verenigings- en 
stichtingsbestuur druk bezig om een meerjarenbeleidsplan te schrijven. 
Dit is belangrijk zodat we ook in de toekomst een goede en sterke 
scoutingvereniging kunnen blijven. 

In december en januari hebben we meerdere meedenk-avonden 
georganiseerd om zo al onze vrijwilligers de kans te geven om mee te 
denken over de toekomst van onze vereniging. Hier zijn heel veel leuke 
en interessante ideeën uitgekomen waar we zeker mee aan de slag gaan! 
Ik wil dan ook iedereen die de moeite heeft genomen om mee te denken 
bedanken voor de tijd en inzet.

2016 wordt ook het jaar waarin we gestart zijn met het “vriend van 
CunMar” concept. Als vriend van CunMar ontvang je naast ’t Proatje en 
onze nieuwsbrieven een uitnodiging voor een groot aantal gezamenlijke 
activiteiten. Op deze manier proberen we meer mensen actief te betrekken 
bij onze vereniging en is het voor (oud) leden, ouders en geïnteresseerden 
een leuke laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven van onze 
scouting. Inschrijven als vriend kan via onze site www.cunmar.nl

Zal 2016 ook het jaar worden waarin we onze grote kampvuurkuil groots 
gaan aanpakken of vernieuwen? Dat weten we nog niet..... Wat we wel 
weten is dat we een prijsvraag hebben uitgeschreven voor iedereen die 
goede (of briljante) ideeën heeft over hoe een kampvuurkuil eruit moet zien. 
Verderop in dit Proatje vinden jullie hier meer over. Mijn advies? Doe mee 
en ontwerp onze nieuwe kampvuurkuil :)

Tot slot wens ik iedereen veel leesplezier en tot ziens bij één van onze vele 
activiteiten!

Met vriendelijke groet,
Robin Plaggenborg, voorzitter Scouting Cunera-St. Marcellinus
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Hallo allemaal, welkom in 2016! Wij van de redactie hopen 
ook dit jaar weer een fantastisch scoutingjaar wordt. Wij zullen in ieder 
geval ons uiterste best doen om alle verslagen en belevenissen weer in het 
clubblad vast te leggen. Dit Proatje is gelukkig weer goed gevuld. 

Kerst met Cunmar 
Natuurlijk blikken wij in dit Proatje ook terug op een hoogtepunt van het 
jaar 2015. Onze derde editie van de Kerst met Cunmar was wederom een 
groot succes. 

Palmpasen 
Wanneer het volgende Proatje weer verschijnt is Palmpasen alweer 
geweest! Bij deze dus een oproep aan iedereen om weer het beste beentje 
voor te zetten voor de palmpasenactie. Voor onze groep een belangrijk 
evenement in het jaarprogramma. 

En verder.. 
Verder vind je in dit Proatje naast de gebruikelijke rubrieken, ook leuke 
bijdrage van de Welpen meisjes, de Explores jongens, en een stukje over 
de winterhike van de Scouts. Daarnaast nog een stukje van de Stam en 
van het bestuur. 

Veel leesplezier en blijf ons overstelpen met kopij! E-mail: kopij@proatje.nl 

HOI
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GENIET IN DE TUIN
VAN JE DROMEN

Hoveniersbedrijf Lucq Post is een jonge en

enthousiaste onderneming. Onze expertisie is het 

ontwerpen, onderhouden en aanleggen van tuinen. 

Wij zijn actief in de regio Twente en daarbuiten.

www.lucqpost.nl

PALMPASEN 2016

De kou is uit de lucht en de eerste bollen steken moedig hun kopjes boven 
de koude grond. Carnaval staat voor de deur en vanaf dan is het nog 40 
dagen tot Pasen. Voor ons is de aankondiging van Pasen veel belangrijker; 
Palmpasen. 

Ook dit jaar zullen we twee weken voor de Palmpasen beginnen met het 
maken van z’n 1000 palmpasens. Dat deze traditie van oorsprong een 
katholieke traditie is, zal iedereen ongetwijfeld weten. Wat het verhaal erbij 
is, zal nog niet iedereen weten. Sommigen zullen zich nog steeds afvragen 
wat die ezel toch met zo’n stok te maken heeft. Die mensen moeten dit 
jaar maar wat beter opletten in de kerk, wie weet kunnen zich dan de 
volgende keer het verhaal over de intocht in Jeruzalem wel herinneren. 

Het accent van de traditie is bij onze vereniging in al die jaren wel enigszins 
verplaatst van de kerk naar de productie. Traditiegetrouw 

draaien de jongens de palmpasens, terwijl de meisjes ze voorzien van 
slingers. Tijdens de verkoop worden bij de meeste verkooppunten de 
stokken ook nog versierd met snoep, zodat de kinderen in de kerk lekker 
rustig blijven. 

De actie is altijd weer een mooie gelegenheid om met andere speltakken in 
contact te komen. Twee weken intensief samenwerken aan een gezamenlijk 
doel, is een goede teambuilding voor iedere speltak en voor de speltakken 
onderling. De Bevers, Welpen meisjes en Welpen jongens tekenen mooie 
kaartjes en brengen bloemetjes rond bij Backenhagen, Hooghagen en 
Herickhave. De overige groepen, leiding en bestuur produceren en zorgen 
voor de bemanning op de verkooppunten. Ook dit jaar hopen wij weer op 
al jullie steun en hulp op onze mooie blokhut vanaf 7 maart natuurlijk! 

De Palmpasen Organisatie! 
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KERST MET CUNMAR 2015

Op 2-de kerstdag 2015 was het op ons terrein, vanwege Kerst met 
Cunmar, weer een drukte van belang. De 3-de editie van Kerst met 
Cunmar werd in vele opzichten wederom een groot succes. Ook de 3-de 
editie toonde weer aan dat we het juiste format van Kerst met Cunmar 
voor een eventueel vervolg hebben te pakken.  In de groepsraad van 30 
maart gaan we na 3 succesvolle edities de balans op maken of Kerst met 
Cunmar een “blijvertje” op ons jaar programma  is of niet. Belangrijk is 
dan om te weten, als we verder gaan, hoe we verder gaan. Zoals gezegd 
denken we dat we het juiste format wel te pakken hebben. Het kan altijd 
mooier, groter, beter maar tijdens de evaluatie van Kerst met Cunmar 2015 
kwam de organiserende commissie tot de conclusie dat we bij het huidige 
gekozen format moeten blijven en dat dit ook tevens de limiet is als we het 
hebben over de inspanningen die er geleverd moeten worden om Kerst 
met Cunmar te organiseren.

Ook dit jaar kreeg de organisatie van Kerst met Cunmar weer vele helpende 
handen toegestoken om het evenement tot een succes te maken. Van 
veel vrijwilligers, leden, sponsoren kregen we hulp om de bezoekers 
een gezellige middag te laten beleven. Kerst met Cunmar heeft voor de 
groep een positieve uitstraling. Daarnaast hebben we ook nog een vrolijke 
penningmeester gesignaleerd en misschien wel het aller belangrijkste is 
dat er zich wederom nieuwe leden hebben aangemeld. Wij kijken uit naar 
de groepsraad van 30 maart…………..

De organisatie van Kerst met Cunmar wil langs deze weg, een ieder die 
een steentje bij heeft gedragen aan het succes van Kerst met Cunmar 
2015, hartelijk danken!

Lucq, Jelmer, Ineke, Annelot, Rico, Tim, Debbie, Robin, Janneau, Maartje, 
Karlijn, Henriette, Marjolein, Berthil, Andre



SLINGERJAARPRIJS

Huh? We hebben de Slingerjaarprijs gewonnen! Op 10 februari van dit 
jaar heeft oud-burgemeester Kerkhaert namens De Slinger Hengelo de 
zogenaamde ‘Slingerjaarprijs’ aan ons uitgereikt. Aan de prijs is een 
geldprijs verbonden van 500 euro! Hoe komt dat zo?

Slingerbeurs
In maart vorig jaar hebben we meegedaan aan de Slingerbeurs. Dat is een  
evenement waarbij bedrijven en verenigingen elkaar opzoeken om te kijken 
wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wij hebben op die beurs onder 
andere gesproken met de gemeente Hengelo. Eind mei heeft de gemeente 
Hengelo ervoor gezorgd dat we nu een kolk met een afvoer hebben op een 
plek op ons terrein waar we doorgaans veel wateroverlast hebben. 

‘Match van de maand’
Dit project hebben we ingestuurd naar De Slinger Hengelo om mee te 
dingen naar de ‘Match van de maand’. Dat is uiteindelijk gelukt, we waren 
de ‘Match van de maand juli’.  

Slingerjaarprijs
Alle ‘Matches van de maand’ konden dit jaar meedoen voor de 
‘Slingerjaarprijs’. Daarvoor kon je stemmen op internet en die wedstrijd 
hebben we gewonnen! En op woensdag 10 februari was het dan zover: de 
uitreiking van de Slingerjaarprijs 2015! Oud-burgemeester Kerkhaert reikte 
de prijs uit aan Remco en Berthil.

Met dank aan de gemeente Hengelo, De Slinger Hengelo en natuurlijk 
iedereen die op ons gestemd heeft!



ONTWERPWEDSTRIJD KAMPVUURKUIL

Hoe moet een goede kampvuurkuil er volgens jou uitzien? Overdekt? Met 
stoeltjes, zoals in een stadion? Verwarmd? Of misschien wel met allemaal 
te gekke kleuren?

DAAROM: EEN ONTWERPWEDSTRIJD!

Tja, onze huidige kampvuurkuil gaat al heel wat jaartjes mee, maar begint 
nu toch wat gebreken te vertonen. Voor het opknappen of het vernieuwen 
van de kampvuurkuil hebben we wat goede ideeën nodig. Vandaar dat 
we hiervoor een ontwerpwedstrijd bedacht hebben, met een fantastische 
hoofdprijs als beloning!

Hoe doe je mee? 
•  Teken of knutsel jouw ideale kampvuurkuil
•  Lever je creatie vóór 15 maart 2016 in bij je eigen leiding
•  Een deskundige jury kiest uit de inzenders een winnaar

Wat kun je winnen?
De winnaar krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro van de Scoutshop 
en er is ook een super-de-luxe kampvuurpakket voor de groep die zich van 
zijn beste kant heeft laten zien! Redenen genoeg dus om mee te doen!

En hoe gaat het dan verder?
Hoe de kampvuurkuil er uiteindelijk uit komt te zien, hangt af van de door 
jullie aangedragen ideeën en uiteraard of het uit te voeren en betaalbaar 
is. Het bestuur neemt alle ideeën (inclusief het winnende idee) mee in de 
plannen voor het vernieuwen van de kampvuurkuil.  

Voor vragen of digitale inzendingen: stuur een mailtje naar kampvuurkuil@
cunmar.nl

Succes! We rekenen op jullie!
Bestuur Scouting Cunera St. Marcellinus
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WELPEN MEISJES

Hallo welpen,

Eerst gingen we openen. Daarna zei Vlitske dat 
we het smokkelspel gingen doen. Dat vonden we 
allemaal heel leuk!

Toen we klaar waren met het smokkelspel gingen 
we naar binnen. Toen we binnen kwamen zagen 
we een tafel met daarop een disney spel. De 
leiding zei dat we een krukje moesten pakken en in je nest moest zitten.

Toen we in ons nest zaten legde Raasja het uit. Wie als eerste alle kleuren 
(roze, blauw, bruin, geel, rood) in de mickey mouse oren had, heeft 
gewonnen. Wij, nest geel, waren 3e geworden samen met een ander nest. 
Daarna zei Driemske dat we nachtwacht gingen doen. Ik en Dilara gingen 
samen verstoppen. De eerste keer bij de trap van zolder en de tweede 
keer stonden we gewoon in de ruimte, maar bij de tweede keer waren we 
af. 

Toen zei Raasja dat we gingen sluiten.

Groetjes klopwelp Myra



12



Torenlaan 24a / Hengelo / 074-2470385
w

w
w.fitw

inkel-hengelo.nl

Fitnessapparatuur
Fitnessaccessoires

Fitnesskleding
Sportvoeding
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SCOUTS

Hallo allemaal,

Na maanden van intensieve training en 
voorbereidingen treffen tijdens de opkomsten 
en voornamelijk voor de leiding ook daarbuiten 
was het dan afgelopen weekend eindelijk zo ver. 
De winterhike. Elke jaar weer een van de hoogte 
punten op het programma van de Verkenners en 
Gidsen. 

Zaterdag ochtend vroeg, 
normale mensen lagen gewoon 
nog in bed, moesten we al 
met z’n allen verzamelen 
op de blokhut aan het 
bartelinkslaantje. De Verkenners 
en Gidsen kwamen een voor 
een binnen druppelen terwijl 
de leiding al aan de zoveelste 
welverdiende bak koffie was. 
Nadat iedereen zijn bagage in 

de hiketassen had overgepakt en de aanhanger in was gepakt waren we 
klaar voor vertrek. Dit jaar zijn we in de regio gebleven, de startpost hing bij 
het station in Delden. 

Samen met onze Geheim 
Agent, Tijmen en Kroky 
was ik verantwoordelijk 
voor het ophangen van alle 
posten. Dit betekende dat 
wij als eerste weg moesten 
lopen terwijl de Verkenners 
en Gidsen nog even 
snel de posten moesten 
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intekenen op de kaart. Het weer was ons niet gegund deze 
ochtend want het regende en waaide behoorlijk maar we 
lieten ons niet kennen en gingen er met goede moed tegen 
aan. De tocht leidde ons door landgoed Twickel, over de 
Oelerbeek naar “De Noordmolen” waar Nick en Wouter ons 
aan het opwachten waren bij de pauzepost. Het druppelde 
onderhand nog steeds een beetje en daarom was het lekkere warme kopje 
soep wat ons hier werd aangeboden dan ook meer dan welkom. 

Toen we na een korte pauze weer 
verder gingen lopen was het weer 
ook een stuk beter geworden. 
Het was droog! Het tweede deel 
van de hike verliep verder soepel 
en omdat het droog was zat de 
sfeer er goed in. Uiteindelijk na 20 
km, 13 reguliere posten, 2 bonus 
posten en een pauzepost kwam 
de uitzetploeg aan bij de eindpost, 
een scouting gebouw in Borne. In 
de uren die volgenden kwamen een voor een alle Gidsen en Verkenners, 
ruim binnen de tijd, zeiknat aan bij de eindpost. Het was toch weer gaan 
regenen en de patrouilles en veegploeg die als laatste binnen kwamen 
hebben hier nog even van kunnen genieten. De leiding had de verwarming 
al goed opgestookt dus iedereen kon weer lekker opwarmen en de natte 
kleren weer laten opdrogen.

Chef-koks Koen en Niels 
G. hadden in de avond een 
heerlijk voedzame maaltijd 
voor iedereen bereid. Er 
was ruim inkopen gedaan 
maar ondanks dat was 
er alleen nog een beetje 
droge rijst en bami over. 
Zo’n winterhike maakt toch 
wel hongerig! 
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Nadat er een aantal slachtoffers waren gevonden voor de 
afwas en iedereen zijn bedje had neergelegd in de slaapruimte 
zijn er ’s avonds nog een aantal gezelschapsspelletjes 
gedaan. Terwijl er onder andere Risk, Weerwolven van 
Wakkerdam en een ouderwets potje werd gekaart kwamen 
er nog wat heerlijke versnaperingen langs en wat lekkers te drinken. Rond 
een uurtje of 10, half 11 was het tijd voor de Verkenners en Gidsen om hun 
bedje op te zoeken. Het was een lange dag geweest en er werd dan ook 
door maar een klein groepje geklaagd dat ze al naar bed moesten. Het 
duurde nog even voordat echt iedereen stil en in slaap was maar toen de 
leiding een paar uur later ging slapen kwam er alleen nog gesnurk uit de 
slaapzaal.

De volgende ochtend ging voor ons om 8 uur de wekker. De slaapspulletjes 
werden weer opgeborgen, het ontbijt werd klaargemaakt en, misschien 
wel het belangrijkst, de koffie liep door het apparaat. Toen we naar buiten 
keken zagen we dat het weer vrolijk was verder gegaan met waar het de 
vorige dag was geëindigd. Het regende nog steeds en het was zelf nog 
harder gaan waaien. Echt weer om de hele dag bij binnen te blijven zitten. 
Wederom laten wij ons natuurlijk niet kennen. We zijn niet van suiker en 
wegwaaien zullen we ook niet zo snel doen. Op de tweede dag zag de 
uitzetploeg er iets anders uit, Niels G. en ik gingen met z’n tweeën de regen 
trotseren om alle posten op de hangen. De tweede dag van de hike leidde 
ons door de Stroom Esch, langs de Deurningerbeek, en Slangenbeek. 
Post 7 was bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen. Toen Niels en in hier 
aan kwamen gingen we er van uit dat onze voorsprong op de Gidsen en 
Verkenners groot genoeg zou zijn om even een kopje koffie te doen. Het 
kwam dan ook als een grote verassing dat er 7 Verkenners op de ramen 
van Borghuis stonden te kloppen toen wij de eerst slok van onze koffie 
namen. Wij moesten voorop blijven lopen dus we hebben zo snel mogelijk 
onze gloeiend hete koffie naar binnen geslagen en zijn weer naar buiten 
gerend. Gelukkig waren de Verkenners er nog niet achter gekomen dat ze 
de post moesten zoeken bij de klantenservice dus wij konden weer een 
kleine voorsprong opbouwen zodat we in alle rust de laatste twee posten 
konden ophangen. 

Eenmaal bij de eindpost zaten Niels en ik net toen we bericht kregen van 
de veegploeg. Er was een patrouille die nog maar bij post 3 was en een 
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vlugge blik op de kaart wees uit dat het vanaf daar nog 
een kleine 10 kilometer lopen was naar de eindpost. Wij 
weer in de benen en in de auto’s om die kant op te rijden. 
Eerst bij post 4 alle hiketassen ingenomen zodat het lopen 
wat makkelijker zou worden en daarna bij post 7 de hele 
patrouille maar opgepikt. 

Toen we met de auto weer op de blokhut kwamen waren er onderhand 
al twee patrouilles lopend aangekomen en de laatste volgende niet veel 
later. We hebben met z’n allen even snel het materiaal weggepakt. Nadat 
de uitslag was bekend gemaakt en iedereen zijn ouders had gebeld kon 
iedereen moe maar voldaan huiswaarts keren. 

Iedereen die mee heeft gedaan ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Hartelijke scouting groet,

De Jopman.
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ROWAN REUNIE

Beste allemaal,

Voor de Rowans is het een bijzonder jaar! RA 117 
(Rowan afdeling 117) viert dit jaar namelijk het 50 
jarig jubileum. Dit leek de rowans de gelegenheid 
om weer een reünie te organiseren voor alle oud 
Rowans en oud rowan begeleiding. 
Voor sommige leden is het soms vaag wat de 
rowans zoal doen?

Rowans doen van alles, van minute to win it, tot een trebuchet pionieren en 
natuurlijk het bezoeken van de Nieuwjaarsborrel, geheel in Thema.

Minute to win it:
Het is de bedoeling dat je met je team zoveel mogelijk kleine spelletjes wint.
Er waren leuke uitdagingen bedacht zoals: een koekje van je voorhoofd 
naar je mond verplaatsen zonder je handen te gebruiken en zoveel mogelijk 
dobbelstenen stapelen op een ijsstokje wat je tussen je tanden hebt. Dit 
levert een hoop gezonde competitie en gelach op! En natuurlijk enkele 
hilarische beelden.

Groeten RA 117
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 Hoe het allem
aal begon…

…
 

R
ow

an w
as een luitenant bij de Am

erikaanse inlichtingendienst die in 1898 van de Am
erikaanse president de opdracht kreeg om

 een brief te brengen 

aan de opstandelingen-generaal Garcia ergens in de w
ildernis op Cuba. Zonder verdere vragen te stellen en ondanks zijn zw

akke gezondheid, de gevaren tijdens de zeereis 
en de tocht door de w

ildernis zei Row
an “O

ké Sir” en aanvaardde de opdracht.. Half verhongerd en koortsig zw
ierf hij door de w

ildernis, m
aar bezeten door de w

il om
 te 

volbrengen w
at hem

 w
as opgedragen, w

ist hij de brief aan Garcia te overhandigen. “N
iet praten, m

aar beginnen en volhouden” w
as het devies van Row

an.  
 Beste oud Row

an(begeleiding), 
 Het is alw

eer bijna 50 jaar geleden dat de Row
ans van scouting Sint M

arcellinus is opgericht. O
ndertussen de Row

ans van Scouting Cunera St. M
arcellinus. 

Alle reden voor een feest! 
Zonder jullie tijd en inzet w

aren w
e natuurlijk nooit zo ver gekom

en, daarom
 nodigen w

ij alle oud Row
ans en oud Row

an begeleiding uit voor een heuse reünie. 
 W

aar: Bartelinkslaantje 44 te Hengelo, oftew
el bij de blokhut. 

W
anneer: Zaterdag 28 m

ei 2016 
Start: 13:00 uur. 
W

at: een super gezellige dagactiviteit m
et aansluitend een feest w

at niet gem
ist m

ag w
orden. 

Kosten: helaas w
orden w

ij nog steeds m
inim

aal gesubsidieerd dus m
oeten w

ij jullie echter w
el om

 een kleine eigen bijdrage vragen dit bedraagt €15,- per persoon. Hier is 
natuurlijk w

el alles bij ingegrepen. Gelieve dit bedrag contant m
ee te nem

en. 
Extra’s: w

il je gebruik m
aken van een slaapvoorziening geef dit dan aan bij de aanm

elding. 
 Aanm

elden kan door een m
ail te sturen m

et je naam
, jaartal(len) van je row

antijd en evt. functie naar: Row
anreunie2016@

hotm
ail.com

 
Het is altijd handig om

 eventuele beperkingen en dieet w
ensen door te geven aan de organisatie. Dit kan natuurlijk ook m

iddels het bovenstaande m
ail adres. 

 M
et vriendelijke groet,  

De Row
ans 2015-2016 
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DE STAM-ESCAPE

Ben jij wel eens ontsnapt uit een escape-room? 

Afgelopen november is de STAM deze uitdaging aan gegaan om onder 
hoge tijdsdruk verschillende raadsels, opdrachten en puzzels op te lossen.
Om vervolgens de goede sleutels en codes te vinden om aan deze ruimte 
te kunnen ontsnappen. 

Wat een zenuwslopend spel! 
En of alle STAMMERS het op tijd gered hebben om uit deze zwaar 
beveiligde ruimte te komen, blijft natuurlijk geheim!
Mondje dicht, dat is nou eenmaal de afspraak als je je laat opsluiten.

Wat een aanrader!

Groetjes de STAM!
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VERJAARDAGEN

Februari

02-03 Aliya Tragter 2004 3.1 Scouts- Meisjes

02-05 Finn Heikens 2006 2.3 Welpen-Maandag

02-08 Wendy Baartman 1987 1.1 Bevers zaterdag

02-08 Stan Kraan 2004 3.2 Scouts- Jongens

02-12 Wouter Wengel 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

02-13 Arjan Braamhaar 2000 4.2 Explorers- Jongens

02-18 Gerhard Kolkhuis Tanke 1977 6.1 Plusscouts

02-20 Marloes Grobben 1999 4.1 Explorers- Meisjes

02-20 Lotte Kosterink 1996 1.1 Bevers zaterdag

02-20 Bas Tibben 1994 5.1 Roverscouts

02-20 Conner Bruins 2005 2.3 Welpen-Maandag

02-21 Mathijs Bekhuis 1981 0.11 StichtingsBestuur

02-21 Jurre Bouman 2008 2.4 Welpen-Vrijdag

02-24 Alwin Visser 1997 2.1 Welpen Meisjes

02-24 Larissa Visser 1997 3.1 Scouts- Meisjes

02-24 Aimee Hover 1996 3.1 Scouts- Meisjes

02-25 Marloe Leemreis- Weerkamp 1985 6.1 Plusscouts

02-26 Lucq Post 1993 2.3 Welpen-Maandag

Maart

03-01 Jelena Nijhuis 2010 1.1 Bevers zaterdag

03-05 Thomas Braamhaar 2003 3.2 Scouts- Jongens

03-05 Fabienne Brok 2001 3.1 Scouts- Meisjes

03-05 Sharon Pol 1990 2.1 Welpen Meisjes

03-07 Jasmijn Heikens 2004 3.1 Scouts- Meisjes

03-09 Lente Heikens 2008 2.1 Welpen Meisjes

03-11 Dilara Gadella 2006 2.1 Welpen Meisjes

03-12 Yente Sloot 2008 2.1 Welpen Meisjes

03-13 Matthijs Rem 2000 4.2 Explorers- Jongens

03-13 Lex Scholten in 't Hof 1996 5.1 Roverscouts
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03-14 Anouk Beldhuis 1993 1.1 Bevers zaterdag

03-14 Collin Ardesch 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

03-16 Teun Grunder 2006 2.3 Welpen-Maandag

03-18 Koen Klieverik 1986 3.2 Scouts- Jongens

03-18 Leon Legtenberg 1997 2.3 Welpen-Maandag

03-18 Lieke Konings 2007 2.1 Welpen Meisjes

03-19 Sven Kinkelder 2004 3.2 Scouts- Jongens

03-19 Julia Kroeze 2004 3.1 Scouts- Meisjes

03-22 Lucas Geisink 2003 3.2 Scouts- Jongens

03-25 Saskia Stoeten 2010 1.1 Bevers zaterdag

April

04-02 Wout Everink 2008 2.3 Welpen-Maandag

04-04 Denise Fouw 1989 2.4 Welpen-Vrijdag

04-04 Chris Welberg 2009 1.1 Bevers zaterdag

04-05 Nina Heimann 1992 2.1 Welpen Meisjes

04-05 Thijs Donker 2006 2.3 Welpen-Maandag

04-06 Marit Beldhuis 1991 2.1 Welpen Meisjes

04-07 Justin Bakker 2007 2.3 Welpen-Maandag

04-15 Rick Hilgerink 1999 4.2 Explorers- Jongens

04-20 Koen Hooghuis 1994 2.4 Welpen-Vrijdag

04-24 Naomi Tiel 1999 4.1 Explorers- Meisjes

04-24 Ruben Menkehorst 2010 1.1 Bevers zaterdag

04-26 Jasper Hillen 2010 1.1 Bevers zaterdag

04-26 Vera Schokkenbroek 2006 2.1 Welpen Meisjes

VERJAARDAGEN
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Mei

05-01 Lucas Bruins 2007 2.3 Welpen-Maandag

05-05 Bente Olde Riekerink 2008 2.1 Welpen Meisjes

05-08 Huub Riet 2005 2.3 Welpen-Maandag

05-09 Peter Colijn 1956 Ondersteuningsteam

05-09 Amber Lambers 2005 2.1 Welpen Meisjes

05-10 Jonne Leushuis 2009 1.1 Bevers zaterdag

05-11 Lucas Vos 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

05-13 Raoul Vuijst 2005 2.4 Welpen-Vrijdag

05-14 Ruud Kolkhuis Tanke 1999 4.2 Explorers- Jongens

05-14 Niels Brinke 2004 2.3 Welpen-Maandag

05-15 Sam Hof 2007 2.3 Welpen-Maandag

05-16 Daphne Colijn 1986 4.1 Explorers- Meisjes

05-18 Jan Wieffer 1950 0.21 Onderhoud/Beheer

05-18 Sven Baartman 2005 2.4 Welpen-Vrijdag

05-19 Jelmer Huitema 1993 2.4 Welpen-Vrijdag

05-21 Jeffrey Boerhof 2002 3.2 Scouts- Jongens

05-22 Emma Lansink 2001 3.1 Scouts- Meisjes

05-23 Koen Leemreis 1984 6.1 Plusscouts

05-30 Milan Neervoort 2008 2.4 Welpen-Vrijdag

05-31 Jelle Kooij 2000 4.2 Explorers- Jongens

01-30 Berthil Tanke 1970 0.11 StichtingsBestuur

01-31 Tom Oortwijn 2004 2.4 Welpen-Vrijdag

VERJAARDAGEN



De grootste kampeerwinkel van Overijssel!

REILING
KAMPEER & OUTDOOR

www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Hardenberg
Almelo

Ook voor onderhoud en schadeherstel aan uw caravan of camper, 
kunt u terecht bij Kampeer & Outdoor Reiling Hardenberg.

Hardenberg

Verkoop-
oppervlakte

± 4000m2

Almelo

Verkoop-
oppervlakte

± 900m2

Winkel / Caravans / Verhuur / Werkplaats Winkel

Hardenberg
Loswal 2
7772 TT
T  0523 260398

Almelo
Hospitaalweg 4

7607 TW
T  0546 815647

Hardenberg:

In- en verkoop caravans 
Caravanonderdelen
Verhuur caravans

Kampeer artikelen
Outdoor artikelen

Kleding
Wandelschoenen
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BESTUURLIJKE ZAKEN

Voorzitter Robin Plaggenborg 
06-51753228 
voorzitter@cunmar.nl

Penningmeester Leon Rohaan 
06-11363333
penningmeester@cunmar.nl 

Secretaris Ineke Post 
074-2912797
secretaris@cunmar.nl

Ledenadministratie / Contributie Niek Laverman
06-20868552 
ledenadministratie@cunmar.nl

Groepsbegeleider / Bestuurslid Jeanine Lusthusz   
06-14729137   
groepsbegeleider@cunmar.nl

Materiaalmeester / Bestuurslid Remco Engberink 
06-22308688   
materiaalmeester@cunmar.nl

Webmaster / Bestuurslid Tom Schothuis 
06-13466335
webmaster@cunmar.nl 

Vertrouwenspersoon Peter Colijn
074-2775314
peter_colijn@outlook.com

Blokhut Bartelinkslaantje 44, Hengelo 
074-2777040

Aan/afmelden nieuwsbrief nieuwsbrief@cunmar.nl

De contributie bedraagt 24 euro per kwartaal. Betaling geschiedt per automatische 
incasso. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij: Niek Laverman. 




