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VAN HET BESTUUR

Hallo allemaal,

In dit stukje wil ik graag met jullie vooruitkijken, en eens niet opsommen 
wat we allemaal al gedaan hebben.

Ik had het dan natuurlijk kunnen hebben over ons nieuwe houthok die 
volledig door onze vrijwilligers is neergezet, en over het nieuwe pionierhout 
dat we hebben gekocht en daarna geschilderd in duidelijke kleuren. Wat 
ziet het er allemaal geweldig uit en wat krijg ik hierdoor zin om eens een 
opkomst te gaan pionieren.

Maar goed, ik zal vooruitkijken en niet beginnen over de kolk die op de 
hoek van de meisjesruimte is geplaatst om al het overtollige regenwater 
weg te laten lopen. Ik verheug me nu al op de eerste stevige regenbui om 
met eigen ogen te zien of de afwatering nu wel goed is.

Wisten jullie trouwens dat we een hele avond een speciaal voor scouting 
ontworpen “EHBO” training hebben gevolgd? Bijna alle leiding, bestuur en 
een aantal Explorers waren hierbij aanwezig.

Oke en nu echt vooruitkijken, wat geweest is, is geweest… tijdens ons 
kampweekend is de jaarlijkse trekking van onze eigen loterij, namens het 
bestuur wil ik graag melden dat we heel erg trots op al onze leden zijn die 
door weer en wind onze loten hebben verkocht! Klasse! Zonder jullie kan 
een actie als deze  niet bestaan.

Na het kampweekend staan de zomerkampen weer voor de deur! Voor 
velen HET hoogtepunt van het scoutingjaar. Alle leidingteams zijn druk 
bezig met de voorbereidingen en ik twijfel er dan ook niet aan dat ook dit 
jaar de zomerkampen weer een groot feest worden.
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Tot slot wil ik nog graag aandacht besteden aan het 
overvliegen, Ik ben als welp begonnen bij onze scouting 
en ben overgevlogen van de welpen naar de scouts naar de Explorers en 
naar de Roverscouts. Elke keer vond ik het weer spannend, maar was ook 
altijd toch wel nieuwsgiering naar de nieuwe groep. Elke keer ben ik weer 
de nieuwe uitdaging aangegaan en ik kan jullie melden dat ik hier nooit spijt 
van heb gehad.

Ik wens iedereen heel veel plezier op de zomerkampen en de overvliegers 
heel veel succes en uitdagingen bij jullie nieuwe groep!

Groeten, 

Robin Plaggenborg
Voorzitter
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Ten eerste willen iedereen bedanken die weer fantastische input hebben 
gestuurd voor dit mooie clubblad. Een aantal groepen zijn weer goed actief 
geweest voor dit Proatje. Wij vragen ook de andere groepen om ons te 
overstelpen met Kopij, zodat wij 3 keer per jaar een goed gevuld clubblad 
kunnen uitbrengen. 

Wat komt er zoal voorbij: De Explorers jongens hebben een gezellig weekend 
gehad op de fundays. We hebben een terugblik op de palmpasenoptocht. 
Bij de stam zijn ze op ontdekking geweest en de Scouts meisjes zijn op 
RSW geweest. En we hebben een nieuwe scout van goud. Kijk snel wie 
het is geworden. 

De komende maanden hoeven jullie ook niet stil te zitten het kampweekend 
komt er weer aan en daarna volgen de zomerkampen alweer snel! 

Ook dit jaar hebben we weer een prijsvraag: maak de leukste selfie op 
vakantie met ’t Proatje in de hand en win een zak snoep! 

Na jullie vakantie hopen wij al jullie leuke zomerkamp verhalen weer te 
ontvangen en natuurlijk de selfies met ’t Proatje op vakantie! 

Veel leesplezier en blijf ons overstelpen met kopij! Groeten de redactie! 

Vooruitblik voor het volgende Proatje: In de volgende editie van ons 
clubblad zullen wij een exclusief interview afnemen bij een hele bijzondere 
familie binnen onze vereniging! 

WIJ VAN DE REDACTIE ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR LEUKE FOTO’S 
VOOR DE OMSLAG VAN HET PROATJE. STUUR JE LEUKSTE 
FOTO (MINIMAAL 1 MB) NAAR: KOPIJ@PROATJE.NL

HOI
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SCOUTS MEISJES

RSW 2015: Expeditie Ghana, het geheim van 
anansie de spin

Rond 5 uur gingen we (Emma, Madine, Fabiënne 
en Roosmarijn) op weg naar Beckum voor onze 
tweede RSW, waar we als eerste aan kwamen 
(vergist in de tijd..). Nadat we alle patrouilles 
langs zagen komen gingen we openen. Na het 
openen moesten we een ‘sprintje’ terug nemen 
naar subkamp 3, maar dat ging lastig aangezien Fabiënne nog steeds op 
krukken liep. Bij aankomst mochten we opbouwen. Alles verliep soepel, 
totdat we erachter kwamen dat we veels te weinig haringen hadden ( 
credits naar de leiding).

Na het opbouwen gingen we in onze themakleding naar het kampvuur 
waar het kampthema werd ingeleid, na wat lekkers gekregen te hebben 
moesten we terug naar de tent. Na het tandenpoetsen hebben we nog 
even in de tent gekletst totdat het bleek dat het al 10 over 12 was, tijd om 
te gaan slapen. Morgen weer een zware en ook leuke dag. Nighty night.
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Op de zaterdag was het dan 
weer zover. De hike! We stonden 
om half 7 op om het keukenzeil 
beter te maken. Omdat we nog 
5 haringen misten hebben we het 
‘creatief opgelost’ door een paar 
scheerlijnen aan bomen te knopen. 
De hike verliep goed en was 
gezellig (wel jammer dat Fabiënne 
met haar krukken niet mee kon 
lopen). Emma, Madine en ik 
hebben 5 posten gelopen waarvan 

allemaal moeilijke routes. Weer terug op het terrein gingen we een Ghanees 
3 gangen diner koken. Het toetje was een heerlijke Ghanes arretjescake 
met chilipepers. Nadat er heerlijk van ons eten was gesmikkeld moest er 
een avond spel gedaan worden waarbij je zoveel mogelijk goederen moest 
handelen. Na het kampvuur en het thema en een leuke dag gingen we 
slapen.

Op de laatste dag van de super te gekke RSW, deden we na het afbouwen 
en opruimen een groot spel in thema. Daarna ging de jury alle punten tellen 
en werd in de kampvuurkuil de winnaar bekent gemaakt. Wij hebben de 
9de plaatst behaalt, ook al liep Fabiënne op krukken, iedereen heeft zijn 
best gedaan. 

De RSW was weer een super ervaring om mee te maken, zeker een 
aanrader!!



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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EXPLORER JONGENS

Fundays 2015

Het laatste weekend van mei brachten de 
Explorers door in Duinrell te Wassenaar. Hier vond 
dit jaar het jaarlijkse evenement de Fundays plaats. 
Toen we rond 21:00 aankwamen hebben we eerst 
in de stromende regen de tenten opgezet. Hierna 
bezochten we de feesttent om uit ons dak te 
kunnen gaan. De volgende ochtend konden we na 
het ontbijt het park of het Tikibad in. Al gauw was iedereen in het zwembad 
te vinden. Eén ding is zeker, de glijbanen daar gaan super snel! Zo had 
je de Cycloon, een reusachtige trechter waar je als een speer doorheen 
vloog maar ook de rustige ‘Lazy River’ Een zwakke stroomversnelling 
waar je zittend in een zwemband lekker rustig in mee kon laten varen. Het 
park zelf had een aantal leuke achtbanen, de zweefmolen, (waar je nooit 
Rowans in moet laten.) en een gigantische gokhal waar we een mooie 
voetbal hebben gewonnen. Zaterdag avond was er een groot feest in de 
tent, met een band en DJ. De tweede dag 
was ook meer dan geslaagd. De derde dag 
is iedereen nog even het park in geweest, 
de laatste attracties uitproberen en de 
souvenirwinkeltjes bezoeken. Daarna was 
het alweer tijd om op te ruimen en ons weer 
klaar te maken voor de lange rit terug. 

Kortom, het was weer eens een geslaagd 
weekend!
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STAM OPKOMST

De chemical-brothers 
Onze opkomst stond in het teken van chemische proefjes, bizarre 
ontploffingen en vreemde reacties, kortom de chemical-brothers waren op 
dreef. We willen onderstaand proefje met jullie delen. Ga lekker thuis aan 
de slag, je zult verstelt staan wat er gebeurd!

Gr. De chemical-brothers.

Vloeistof kneden?
Maïzena is meel gemaakt van maïskorrels. Je 
kunt het gebruiken om mee te koken of je kunt er 
een papje van maken. Is een maizenapapje hard 
of zacht? Nodig:
• 200 gram maizena
• water
• maatbeker
• mengkom
• 2 eetlepels
• 15 minuten
  
Stappen
1. meet 150 ml water af in de maatbeker
2. doe het water in de kom
 vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je  
 de maïzena bij het water doet?
3. doe met de ene lepel een schep maïzena in 
de kom
4. roer met de andere lepel de maïzena door het water
5. meng alle maïzena lepel voor lepel met het water
 vraag 2: Wat is er gebeurd?
6. doe één hand in de kom
7. probeer een beetje mengsel uit de kom te pakken
8. probeer een bal te kneden van het mengsel
9. houd je hand stil
 vraag 3: Wat is er nu gebeurd?
 vraag 4: Hoe denk je dat dit komt?
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VERJAARDAGEN

Juni

06-01 Thijs Pigge 2006 2.3 Welpen-Maandag

06-02 Robin Plaggenborg 1980 0.1 GroepsBestuur

06-03 Bente Verhoef 1997 2.1 Welpen Meisjes

06-07 Charlotte Stemerdink 1998 4.1 Explorers- Meisjes

06-09 Bas Koebrugge 2006 2.3 Welpen-Maandag

06-10 Noortje Rem 2008 1.1 Bevers zaterdag

06-10 Karlijn Rem 2008 1.1 Bevers zaterdag

06-12 Tijn Janssen 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

06-13 Cassandra Tragter 2002 3.1 Scouts- Meisjes

06-15 Dennis Gadella 2001 3.2 Scouts- Jongens

06-15 Dylan Lamers 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

06-16 Rutger Wolthuis 2005 2.4 Welpen-Vrijdag

06-24 Maureen Engbers 1992 6.1 Plusscouts

06-27 Joppe Nieuwland 1990 3.2 Scouts- Jongens

06-29 Mart Lange 1992 5.1 Roverscouts

06-30 Daan Louwes 2003 3.2 Scouts- Jongens

Juli

07-02 Ton Tanke 1941 0.21 Onderhoud/Beheer

07-02 Sophie Wigger 2006 2.1 Welpen Meisjes

07-02 Anouk Pigge 2004 2.1 Welpen Meisjes

07-02 Giel Kamphuis 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

07-04 Marieke Veldboer- Rozeboom 1984 6.1 Plusscouts

07-05 Lotte Geerdink 2004 2.1 Welpen Meisjes

07-06 Christel Hoogmoed 1989 3.1 Scouts- Meisjes

07-09 Thijmen Morsink 1987 6.1 Plusscouts

07-15 Thomas Keizer 1985 0.22 PalmPasen

07-16 Mijntje Grunder 2003 3.1 Scouts- Meisjes

07-17 Tijmen Beldhuis 1989 3.2 Scouts- Jongens
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07-19 Annelot Rooij 1996 1.1 Bevers zaterdag

07-19 Daniel Groeneweg 2003 3.2 Scouts- Jongens

07-21 Ruben Assink 1992 5.1 Roverscouts

07-21 Ivo Assink 1992 6.1 Plusscouts

07-22 Merel Olde Riekerink 2003 3.1 Scouts- Meisjes

07-24 Jaimie Damkat 2003 3.2 Scouts- Jongens

07-24 Lars Haafkes 2008 1.1 Bevers zaterdag

07-26 Falcke Meer 2004 2.1 Welpen Meisjes

07-31 Ineke Post 1958 0.1 GroepsBestuur

Augustus

08-01 Robin Keizer 1992 2.3 Welpen-Maandag

08-03 Remco Lammerink 1981 6.1 Plusscouts

08-04 Joyce Dirksen 1992 3.1 Scouts- Meisjes

08-05 Mathijs Gruiter 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

08-06 Teije Vloon 2006 2.4 Welpen-Vrijdag

08-06 Myrthe Sarah Vos 2009 1.1 Bevers zaterdag

08-08 Mathijs Steggink 2001 3.2 Scouts- Jongens

08-09 Bjorn Grutterink 1998 4.2 Explorers- Jongens

08-10 Irene Veldboer 1985 3.1 Scouts- Meisjes

08-12 Ben Schipper 2006 2.3 Welpen-Maandag

08-15 Quint Olde Riekerink 2005 2.4 Welpen-Vrijdag

08-15 Dylan Ensink 2007 2.4 Welpen-Vrijdag

08-16 Aiden Hoogh 2003 3.2 Scouts- Jongens

08-18 Stijn Ham 1998 4.2 Explorers- Jongens

08-18 Bente Stielstra 2004 2.1 Welpen Meisjes

08-21 Niels Grobben 1996 3.2 Scouts- Jongens

08-26 Ties Tanke 2001 3.2 Scouts- Jongens

08-28 Karen Vloedbeld 1985 0.24 Kampdag Loterij

08-28 Sacha Thije 2001 3.1 Scouts- Meisjes

VERJAARDAGEN



18

September

09-02 André Roeleveld 1956 0.11 StichtingsBestuur

09-03 Maudi Sonder 1997 4.1 Explorers- Meisjes

09-08 Jurriën Peters 1993 2.4 Welpen-Vrijdag

09-08 Anne Schlepper 2002 3.1 Scouts- Meisjes

09-08 Thomas Wigger 2008 1.1 Bevers zaterdag

09-12 Thijmen Vollenbroek 2007 2.3 Welpen-Maandag

09-13 Teun Peelen 2009 1.1 Bevers zaterdag

09-16 Tim Roeleveld 1992 2.4 Welpen-Vrijdag

09-17 Erik Veldboer 1982 3.2 Scouts- Jongens

09-17 Tim Volmer 2001 3.2 Scouts- Jongens

09-22 Janneau Wieffer 1992 6.1 Plusscouts

09-23 Brigitte Klinker 1985 6.1 Plusscouts

09-23 Mylène Bakker 2005 2.1 Welpen Meisjes

09-23 Bastiaan Bekkers 2004 2.4 Welpen-Vrijdag

09-24 Gianluca Stokhof 2003 3.2 Scouts- Jongens

09-24 Yvette Klaczynski 1998 4.1 Explorers- Meisjes

09-27 Nick Vries 1994 1.1 Bevers zaterdag

09-29 Amber Koppelman 2006 2.1 Welpen Meisjes

VERJAARDAGEN
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PALMPASEN
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SCOUT VAN GOUD

Hopman nomineert namens de klussengroep de dames van de kampdag 
loterij! Brigitte Klinker & Karen Vloedbeld, er zijn elk jaar maar weer 
fantastische prijzen te winnen bij onze open dag. Dank daarvoor!

De loterij brengt altijd maar weer wat geld in de kas, wat wij als vereniging 
altijd goed kunnen gebruiken. Ook alle leden bedankt voor de inzet van het 
verkopen van de loten!

Ga zo door!
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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
p.colijn@home.nl 

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. 
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