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VAN HET GROEPSBESTUUR
Beste allemaal!
Met een superleuk parcours tijdens het jaarlijkse overvliegen, zijn we het
nieuwe scoutingjaar eind augustus goed begonnen. Leuk om te zien dat
er zoveel familieleden en bekenden bij waren om met eigen ogen te zien
dat de overvliegers met een grote plons in waterbak belandden. Eén van
de ‘plonsers’ was trouwens René Verhoef. Hij is in dit nieuwe scoutingjaar
begonnen als adviseur van de Roverscouts. Verderop in dit Proatje lees je
meer over hem.
Het eerstvolgende grote evenement bij onze vereniging is natuurlijk Kerst
met Cunmar op Tweede Kerstdag. De voorbereidingen zijn alweer in volle
gang. Wij hopen ook dan weer veel bezoekers op ons terrein te mogen
ontvangen.
Leuk om even te vermelden: we hebben de gemeente Hengelo gevraagd
om de dode eiken aan ’t Bartelinkslaantje te kappen. Stukken van dode
takken waaiden regelmatig uit de bomen en leverden op ’t Bartelinkslaantje
gevaarlijke situaties op voor fietsers en voetgangers. Inmiddels heeft de
gemeente de bomen onder handen genomen! Een bedankje aan de
gemeente Hengelo is hier op zijn plaats.
Ook leuk om te vermelden: er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website
en een verbeterde nieuwsbrief, zodat we leden, ouders en belangstellenden
nóg beter op de hoogte kunnen houden van alles wat er speelt bij onze
mooie scoutingvereniging.
Verder rest ons nog om alle leiders, leidsters en leden heel veel
scoutingplezier te wensen. Wij hebben er weer heel veel zin in.
Namens het groepsbestuur,
Tom Schothuis
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HOI
Het nieuwe scoutingjaar is weer van start gegaan! Alle
zomerkampen zijn achter de rug en iedereen is gelukkig heelhuids terug.
Van deze zomer- kampen hebben we fantastische verhalen ontvangen,
bedankt hiervoor!
Wij zoeken nog nieuwe mensen bij de redactie! Ben jij super enthousiast,
handig met de computer en lekker creatief meld je dan nu aan via kopij@
proatje.nl voor de intakeronde!
In deze oplage hebben wij weer leuke verhalen van de bevers en de scouts
meisjes!
Intussen zijn alle laatstejaars van alle speltakken overgevlogen naar hun
nieuwe speltak. We hopen dat het de nieuwelingen bevalt en we wensen
jullie een mooi scoutingjaar! Foto’s zijn verderop nog te vinden!
Deze editie helaas nog geen nieuwe scout van goud!
Echter zijn de voorbereidingen voor de derde editie van Kerst met Cunmar
weer in volle gang! De vooruitzichten zijn wederom positief. De redactie
van ‘t Proatje kijkt er weer erg naar uit en denken dat dit net zoals in 2013
en 2014 een fantastisch festival zal worden!!
Wij hopen dat jullie weer enthousiast jullie foto’s en stukjes insturen. “De
Scout van Goud” zal zijn plek dan ook weer overgedragen hebben. Ook is
het dan alweer winter en koud, dat duurt gelukkig nog even...

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
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KERST MET CUNMAR
Het kerstfestival voor de hele familie:
Op tweede kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur vindt er een uniek
kerstfestival plaats in het bos van scouting Cunera-St.Marcellinus aan het
Bartelinkslaantje 44 in Hengelo.
Speciaal voor deze gelegenheid is het bos omgetoverd tot een sfeervol
kerstbos waarin men kan genieten van vele activiteiten voor de hele familie.
Het kerstfestival is een mengeling van de traditionele Duitse kerstmarkt
met muziek, kindervermaak en typische scouting activiteiten. Tijdens een
wandeling door het bos kan men genieten van een grote variëteit aan
activiteiten zoals een levende kerststal, pottenbakken, kerstdisco, dieren,
broodbakken, veel kindervertier, kerstmarkt, midwinterhoornblazen,
ganzenhoeden, kerst magic show, live muziek door de Noorker Steierjungs,
kerstbal schieten, kerstbioscoop en nog veel meer verrassingen. Voor
de bezoeker die zelf kerstklanken ten gehore wil brengen bieden we het
vrije podium aan bij het knetterende kampvuur in de grote kampvuurkuil.
Aan de inwendige mens is ook gedacht want in de grote tent kan men
genieten van de verschillende lekkernijen die bij een kerstfestival horen.
Alle activiteiten zijn gratis m.u.v. een natje en een droogje en de spullen die
op de kerstmarkt aangeboden worden.
Het kerstfestival is een prachtige gelegenheid om op tweede kerstdag met
de familie een korte wandeling te maken en te genieten van een uniek
evenement. Breng voor meer informatie en een gedetailleerd programma
een bezoek aan onze website www.kerstmetcunmar.nl.
De kerstman staat gereed om u welkom te heten!
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FACEBOOK
Al enige tijd heeft onze vereniging een Facebookpagina. Elke speltak zet
hier leuke verhalen op met leuke foto’s!
Like nu de pagina en krijg alles mee wat er binnen onze vereniging gebeurd!
https://www.facebook.com/cunmar

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
TEL.

06 1 9 45 2 0 54

MAIL

in fo @ lu cqpo s t .n l

KLUSSERS GEZOCHT
Al vele jaren bestaat binnen de Scouting Cunera St. Marcellinus een
klusgroep. Dit groepje onderhoudt de scoutinggebouwen en de inventaris.
Door het vertrek van enkele handige helpers is de klusgroep wat
onderbemand en zoeken we weer uitbreiding.
Gevraagd wordt vooral inzet op de laatste woensdag van de maand
van 19.30 tot ± 21.30 uur (behalve juli en augustus) Technische kennis is
niet nodig, maar wel mooi meegenomen.
Geboden wordt een leuke sfeer en prettige mede-klussers .
Heb je mogelijk interesse of ken je iemand?
Meld je even bij
Gerald van Rooij, tel 074-2770605 of bij
Jan Wieffer, tel. 074 -277 4531.
Dank aan de vertrekkende klussers !
Raymond Post en Peter Vinkevleugel hartelijk bedankt voor jullie inzet
binnen de klusgroep.

BEVERS
Hallo allemaal!
Hebben jullie het allemaal ook zo koud de laatste
tijd? En vind je het ook zo fijn om met een lekker
kopje warme chocolademelk onder een dekentje
op de bank te gaan zitten?
Bij de Bevers realiseerden we ons dat wij het maar
luxe hebben, met bijna altijd iets te eten thuis. Die
arme vogels buiten, die hebben het pas zwaar! Het leek ons een supergoed
idee om deze dieren eens te verwennen met een heus vogelrestaurant!
De leiding had allemaal losse plankjes bij zich, die we eerst moesten
schuren en daarna in elkaar moesten timmeren. Dat was nog best moeilijk!
Met zo’n grote hamer, we moesten er goed opletten dat we niet op onze
vingers sloegen! Of natuurlijk op die van de leiding, want gelukkig hielp de
leiding wel goed met het vasthouden van de planken.
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Wat waren we trots, dat we de
huisjes helemaal zelf in elkaar
hadden gezet!
Daarna
mochten
we
een
pindaketting rijgen. Die kon dan
onder het huisje hangen. Pinda’s
rijgen was best leuk, maar zelf
van de pinda’s snoepen nog veel
leuker... Beetje jammer dat we van
de leiding niet alles zelf op mochten
eten en toch echt de ketting voor de
vogels moesten afmaken..
Tot slot moest er natuurlijk een pot
speciale vogel pindakaas in het
huisje. Raar hoor, pindakaas die we
zelf niet kunnen opeten.. ;)
Wauw, toen waren we al helemaal
klaar, wat zijn wij goed bezig
geweest en wat zorgen we goed
voor de natuur! Dat moet natuurlijk
ook, want de installatie komt er al
bijna aan!
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En echte scouts,
dus ook de Bevers,
zorgen goed voor de
natuur!!
Liefs van de Bevers

KAMPEER & OUTDOOR

REILING

Hardenberg
Almelo

www.kampeerenoutdoorreiling.nl
Hardenberg:
In- en verkoop caravans
Caravanonderdelen
Verhuur caravans

Hardenberg

± 4000m2
Verkoopoppervlakte

Kampeer artikelen
Outdoor artikelen
Kleding
Wandelschoenen

Almelo

± 900m2

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

Winkel / Caravans / Verhuur / Werkplaats

Hardenberg
Loswal 2
7772 TT
T 0523 260398

Verkoopoppervlakte

Winkel

Almelo
Hospitaalweg 4
7607 TW
T 0546 815647

De grootste kampeerwinkel van Overijssel!

WELPEN MAANDAG
Zomerkamp Welpen maandag Jongens:
Maandag 6/7
Deze dag begint ons zomerkamp waar me met
zijn allen naartoe hebben geleefd. We moesten
ons verzamelen bij de GROTE kerk in Bornerbroek
waar we gezamenlijk met zijn allen richting onze
geheime locatie gingen.
We wisten allemaal dat dit een zeer gezellig en plezierig week zou worden.
Echter is deze week niet voor iedereen al te best begonnen. Dit hield de
rest niet tegen om op de fiets te stappen en op weg te gaan naar onze
kamplocatie.
Tijdens het fietsen kwamen we de ene na de andere mooie paadjes tegen
en genoten we van het lekkere weer en de natuur. Gedurende de tocht zijn
er een aantal rust momenten geweest om onze energie voor de rest van de
week op te krikken, want dat hadden we wel nodig. Onder genot van een
hapje en drankje, dat met liefde is klaar gemaakt, genoten we ook van de
muziek. Er werd vooral het nummer Drank & Drugs (dit nummer werd plat
gedraaid de rest van de week) afgespeeld.
Na een lange fietstocht volgens ons kwamen we op onze kamplocatie
waar de regels werden uitgelegd en het terrein verkend kon worden. Hier
werd ook nog even lekker geluncht en de slaapzaal werd ingericht.
We dachten dat we lekker vrij konden gaan spelen, maar de leiding vond
het leuk om nog wat te gaan doen vanwege het mooie weer. De zon
scheen hoog aan de hemel en was het tijd om de zwem tas in te pakken.
We gingen naar het Lageveld in Wierden waar een natuurzwembad is. Hier
hebben we die middag lekker gezwommen en genoten van het warme
weer. Tegen het einde van de middag gingen we weer terug naar de
blokhut waar we verblijven.
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Op de blokhut aangekomen begon de leiding met het koken van het
avondmaal. Dit was de eerste avond net al andere jaren macaroni of nasi. Dit
jaar was het nasi met heerlijke saté saus. Niet voor iedereen
was dit een lekkernij. Zij die het niet lekker vonden hebben
geluk gehad, want ze hoefden het echter niet allemaal op te
eten, maar een gedeelte. Nadat de borden leeg waren en het toetje op was
moest er natuurlijk net als van ouds worden af gewassen door een stam.
In de tussentijd had de rest de tijd om een stok en hout te zoeken voor het
kampvuur die avond.
’s Avonds hebben we gezellig bij het kampvuur gezeten en hebben we
de mogelijkheid om een lekker “plakkerig” broodje te bakken. Daarnaast
zijn er moppen uitgewisseld en werd er genoten van muziek en een lekker
frisje. Aan alles komt een einde en zo ook aan deze eerste dag van het
kamp.
Dinsdag 7/7
Na een korte nacht en weinig slaap moesten we uit onze slaapzak en ons
klaarmaken voor weer een dag vol plezier. Net als de vorige dag moest
er corvee gedaan worden en moest dus de tafel gedekt worden voor het
ontbijt. Nadat iedereen klaar was voor het ontbijt konden we beginnen
met eten. Er moest eerst een broodje gezond worden gegeten, voordat
we een broodje ongezond konden nemen, want we moesten wel onze
vitamientjes binnen krijgen. We snoepen toch al veel en moesten toch een
beetje gezond doen. HAHAHAHA.
Ook moest er af gewassen worden en de
toiletten schoongemaakt worden volgens het
corveebord. Dit moest gedaan voordat we
konden begonnen met de activiteit voor deze
ochtend. We gingen deze ochtend namelijk
hutten bouwen, vanwege dat we in de rimboe
geen huis hebben moesten we die zelf maken.
Dit hebben we moeten doen in het bos dicht
bij onze blokhut. In het begin ging het moeilijk
en hebben we een paar tips gekregen van de
leiding en hulpmiddelen; twee vuilniszakken,
duck tape en wat touw. Na gesleep en getrek
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met takken en de hulpmiddelen zijn de hutten goed gelukt
en hebben we ze aan de leiding laten zien.
De tijd was door het bouwen voorbij gevlogen en was het
tijd voor een heerlijke lunch op de blokhut waarna we het
volgende activiteiten gingen doen. Voordat dat we daadwerkelijk konden
gaan lunchen moesten we laten zien hoe behendig en lenig we zijn door
over een net te klimmen. Hiervoor konden we punten verdienen om deel
te nemen aan “Groeten uit de Rimboe”. Buiten deze activiteit konden we
ook voor de vorige activiteiten en de activiteiten die nog komen punten
verdienen. Uiteindelijk kon de beste stam alleen deelnemen aan dit
programma.
Nadat iedereen zijn buikje rond hadden gegeten werd er uitgelegd dat
we naar de stad gingen waar we zelf inkopen mochten doen voor het
avondeten en voor onszelf. Iedere stam heeft verschillende ingrediënten
gekocht om ’s avonds lekker van te smullen of lekker in bed.
Daarna stond er nog iets geks op het programma voor ons. We gingen
namelijk Crazy 88 doen. Hier voor kregen we een wegwerpcamera
waarmee foto’s gemaakt moesten worden aan de hand van de opdrachten
die op onze lijst stonden. Iedereen begon bij een ander nummer zodat
niet iedereen hetzelfde elke keer moest doen. Zo moesten we een foto
van maken van ons allemaal op een roltrap, ga op de foto met 5 andere
personen, vraag een plakje worst bij de slager en zo zijn er nog vele anderen
die we als opdracht hadden gekregen.
Na deze gezellige middag was het tijd om terug te gaan naar de blokhut
om onze zelf uitgekozen maaltijden klaar te maken. Dit mochten we zelf
doen onder het toeziend oog van de leiding. Zo had een stam lekkere
pannenkoeken, de ander had bitterballen en de ander had lekkere
slavinken. Natuurlijk had iedereen ook een lekker toetje en moest iedereen
nadat ze het allemaal op hadden fijn af wassen. Dit moest iedereen ook
zelf doen.
Wanneer iedereen zijn afwas af had moest iedereen een stok gaan zoeken
om daar hun marshmallow aan te bakken. Iedereen vond ze zo lekker dat
het snel op was en tijd was om naar bed te gaan.
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Woensdag 8/7
Wat een regenachtige ochtend was dit om wakker te worden. Maar nat
zouden we toch worden, want we gingen deze dag lekker
zwemmen. Hiervoor moesten we onze zwem tas inpakken
voor dat we konden gaan ontbijten, want de leiding wilde
gelijk na het ontbijt weg om lekker lang te kunnen genieten van het
zwembad. Dat moest ook wel, want iedereen was super smerig en vies
van het buitenspelen in het zand.
Na een lange en regenachtige fietstocht kwamen we aan bij Het Ravijn.
Hier konden we in een grote familieruimte ons omkleden en klaar maken
om te gaan zwemmen. Een aantal van ons waren al zo slim geweest
om hun zwemkleding al aan te doen op de blokhut waardoor ze eerder
het water in konden. Echter moest voordat we het water in wilden ons
douchen “afspoelen”.
In het zwembad hadden ze van buiten een aantal donuts en matten
opgehaald waar we fijn mee konden ouwehoeren. Daarnaast was er in
het bad ernaast en soort cilinder neergelegd waar we in konden liggen en
drijven over het water. Helaas was hierover verscheidene keren mot mee,
want er mochten maar maximaal 4 personen in. Natuurlijk wilde iedereen
hierin liggen dobberen. Buiten deze speeltoestellen in het water hadden
we ons ook lekker vermaakt op de glijbaan en met een bal.
Op het zwembad kregen we een heerlijke lunch wat we verwacht zijn van
de leiding bij het zwembad. Dat was namelijk een patatje met mayo of
curry en als kers op de taart kregen we ook nog een soft ijsje. Dat kregen
we nog vanwege dat we ongeveer 10 euro overhadden om inkopen te
doen voor onszelf.
Wanneer iedereen het heerlijke ijsje op had was het echt tijd om ons te
gaan douchen en om te kleden. Dit vanwege dat we dan ’s middags nog
even tijd hadden om vrij te spelen en dingen konden voorbereiden voor die
avond. Dat moest ook wel, want onze slaapzaal leek net of er een bom af
was gegaan met alleen maar kleding. Dit konden we natuurlijk niet laten
zien aan het bestuur die ’s avonds even een kijkje kwam nemen hoe het
met ons verging en of de leiding het naar hun zin had.
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Net als andere avonden hebben we een heerlijk kampvuur
waar we een broodje konden bakken. Wanneer we het
broodje kaar hadden was het ook gelijk tijd om ons nest in
te gaan en te gaan slapen. Dat hadden we ook hoognodig
voor morgen.
Donderdag 9/7
Vandaag hadden we niet echt uit kunnen slapen, want we wilden geen
tijd verspillen. Na snel ontbeten te hebben hadden we de fiets gepakt
naar de Albert Heijn. Hier had de leiding voor iedereen een flesje drinken
gehaald met wat lekkers. Daarna hadden we de tocht verder vervolgd
naar het avontuur die ons tegemoet stond, want we gingen namelijk naar
Avonturenpark Hellendoorn.
Hiervoor had de leiding van te voren al kaartjes gehaald en konden we na
een korte uitleg het park in en werd het verzamelpunt benoemd. Vervolgens
mochten we zelf het park in en genieten van 1 van de 30 top attracties
die ze hadden tussen de buiendoor. Gelukkig werd het na de lunch beter
en bleef het de rest van de middag droog. Af en toe kwamen we de
leiding tegen en zijn we samen in de
attracties geweest, want niet in elke
attractie mochten we en moesten
we onder begeleiding erin. Dit mocht
de pret niet bederven en gingen de
ouderejaars mee de attracties in.
Om deze dag af te sluiten zijn we
met een hele grote groep in de
boomstammen geweest. Hierin werd
iedereen lekker zeiknat, maar de leiding had er wat op verzonnen. Zij
gingen namelijk met een opengevouwen paraplu naar beneden en werden
daardoor niet nat. Nadat iedereen erin is geweest was het tijd om weer
terug te gaan op de fiets, maar er moest eerst een groepsfoto gemaakt
worden.
Terug aangekomen op de blokhut werd het vuur aangestoken om hierop
vervolgens te BBQ. Er was voor ons een lekkere hamburger, frikandel en
gemarineerde varkensfiletlapjes aangevuld met salades, komkommers en
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stokbrood. Hiervan hebben lekker genoten en onze buikjes voor de laatste
keer rond gegeten deze week. Echter moest er toch nog aan corvee
gedaan worden en moest iedereen vervolgens zijn tas vast
inpakken, want dat scheelt morgen weer tijd.
’s Avonds hadden we nog in het bos een smokkelspel gedaan. Hier hadden
we verschillende rollen waar telkens doorgedraaid moest worden. Het
was de bedoeling om een geelflesje naar de overkant te brengen zonder
te worden getikt. Wanneer dit gelukt was kon je normaal terug lopen en
opnieuw beginnen, ook als je flesje was afgepakt. Als afsluiting van de
avond konden we nog wat drinken en moesten we echt aanstalten maken
om te gaan slapen.
Toen iedereen in diepe slaap was werden een aantal wakker gemaakt voor
hèt nachtspel. Hier hadden ze (de ouderejaars) het hele kamp om gevraagd
en nu was het zover. Eén van de leiding lag al te slapen, want die was
namelijk helemaal gesloopt en doodmoe net als de anderen. We kregen
bij het kampvuur een verhaal te horen over vroeger en herkenningstekens.
Deze herkenningstekens moesten we weer terug vinden. Hiervoor was
een pad dat we moesten volgen. Dit pad was verlicht door waxinelichtjes
die leidde ons naar de kampvuurkuil waar we een brief hadden gevonden.
In deze brief stond dat we het verlichte pad verder moesten volgen om
de herkenningstekens te vinden, maar op moesten passen voor de hang
jongeren. Onderweg hadden we verscheidene keren hun gehoord en
werden een paar bang en wilden graag terug. De leiding en de anderen
hebben ze toch over gehaald om veder te gaan. Bij het laatste lampje hing
er een touwtje en aan dit touwtje hingen de herkenningstekens. Toen we
terug kwamen lag iedereen nog op één oor te slapen (of te snurken). Wij
hadden nog wat gedronken en moesten daarna toch echt gaan slapen. Dit
vanwege dat we de slaap en energie echt nodig hebben voor de terugweg
morgen.
Vrijdag 10/7
BANG BANG, WAKKERRRR WORDEN!! Dit is het eerste wat we hoorden
deze morgen. Iedereen lag nog lekker te pitten, maar we moesten opstaan
en alles opruimen. Het was immers de dag om weer naar huis te gaan. Dit
betekende dat alles, maar dan ook alles opgeruimd en schoon gemaakt
moest worden. We konden pas gaan ontbijten wanneer alles op de
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aanhanger lag. Eén van de leiding ging samen met 2 welpen
terug naar de blokhut om daar alles uit te laden en weer
terug te komen. Wij konden dan ondertussen ontbijten en
nog een laatste activiteit gaan doen.
Toen iedereen ontbeten had moest iedereen nog even helpen met alle
papiertjes en afval op te ruimten die in of om de blokhut te vinden was
voordat we de laatste activiteit konden gaan doen. Dit was namelijk een
quiz waar we de juiste beslissing moest nemen om te kunnen overleven.
Zo kregen de volgende dilemma’s:
* Je hele leven lang burgers eten of je hele leven wortels eten.
* Een ventilator of een airco gebruiken om af te koelen.
* Op een heftige wond maden doen of bloedzuigers.
* In een stortende lift springen of liggen.
En zo zijn er nog een aantal die we kregen.
Na de quiz kwamen een aantal ouders om ons weg te brengen naar
Bornerbroek waar we vertrokken naar de blokhut. Natuurlijk was dit voor
ons erg vermoeiend en moesten we even een stop maken bij een centraal
punt waar de “M” overal te zien is. We hebben het over de Mc Donalds.
Hier hebben we nog lekker geluncht met zijn allen en hebben hierna
onze reis vervolgd waar we rond 15 uur aankwamen op de blokhut. Alle
ouders stonden ons hier op te wachten
en waren blij om ons weer terug te zien.
Dit gold ook voor ons natuurlijk, want we
hebben ze wel gemist deze week.
Zoals altijd moest we sluiten en werd
de winnaar bekend gemaakt wie er
uiteindelijk mee mag doen aan “Groeten
uit de Rimboe”. Dit was een nek aan nek
race, maar er kan maar één winnen. Dat
waren namelijk de Toeties en zij mogen
genieten van een heerlijke reis naar …..
Met veel survival groeten,
Welpen maandag Jongens
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SCOUT MEISJES
Hoi allemaal,
Afgelopen vrijdag hebben we met de scouts
meisjes een SMS-fietsrace gehouden, alleen
zonder fiets en zonder SMS. De scouts meisjes
gingen op pad met een alleen een camera en een
opdracht.
De scouts meisjes hebben voor een van deze
opdrachten een bed time story geschreven, die we jullie natuurlijk niet
wilden onthouden!
Er was eens een haan die altijd bezig was. De hond, de kat en het varken
lachten hem altijd uit. De haan ging een keer zijn eigen brood bakken. Dus
de haan moest de akker omploegen. Ze vroeg de hond, de kat en het
varken om ze hem wilden helpen.
Hun antwoorden:
“Nee, ik niet”, zei de hond.
“Nee, ik niet”, zei de kat.
“Nee ik niet”, zei het varken.
Dus moest de haan het alleen doen. Later moest hij het zaad zaaien. Alweer
vroeg ze aan de hond, de kat en het varken of ze hem wilden helpen.
Hun antwoorden:
“Nee, ik niet”, zei de hond.
“Nee, ik niet”, zei de kat.
“Nee ik niet”, zei het varken.
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SCOUT MEISJES
Dus moest de haan het alleen doen. Bij het oogsten vroeg
hij het weer en alweer antwoorden ze NEE!
Bij het tarwe wegbrengen en het malen zeiden ze NEE!
Toen het brood klaar was vroeg hij of ze wilden helpen met het opeten. Dit
maal was het antwoord JA! Alleen de haan zei duidelijk NEE!!! Dus at de
haan het alleen op.
En hij leefde nog lang en gelukkig.
Daarnaast zijn er enkele verbluffende selfies gemaakt ;)!
Zoals de scouts meisjes zeiden aan het einde van de opkomst; het was
een toffe opkomst!
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EXPLORER JONGENS
De grote DaVinci heeft het ooit bedacht maar wij
kunnen het ook!
Een brug bouwen zonder touwen, lijm of schroeven.
Explores jongens
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STAM OPKOMST
Ook de Stam heeft jaarlijks een zomerkamp. Ons weekend
(tja gezien het temperament van de Stam is een weekend al voldoende om
je volledig af te matten) speelde zich dit jaar af in Maastricht. Vrijdagavond
werden de auto’s volgeladen met boodschappen en bagage en vertrokken
we richting het zonnige zuiden.
De organisatie had een mooie blokhut voor ons geregeld. Bij aankomst
bleek dat de plaatselijke scoutinggroep een borrelavond had. Prima
gelegenheid om even kennis te maken met de lokale bevolking. Onder het
genot van een biertje werden er wat scoutingverhalen uitgewisseld.
De volgende dag hadden we een goed gevuld programma dus was het
verstandig om op tijd naar bed te gaan. Dit bleek een zwaardere opgave
dan verwacht. Helaas, mission failed. De volgende ochtend dus een wat
moeizame start en dat terwijl er een gids op ons stond te wachten om
vervolgens steppend door de mergelgrotten te leiden.
Daarna was het tijd voor operatie Fort Sint Pieter. Een zeer uitdagend en
spannend spel wat zich afspeelde binnen, je raad het al, Fort Sint Pieter.
In twee teams moesten we meerdere opdrachten uitvoeren in en om het
fort om zo gouden munten te kunnen bemachtigen. Tot grote frustratie van
beide teams eindigde het in een gelijkspel. Maar ja dit betekende dan wel
weer dat elk team een fles champagne mee kreeg naar huis.
’s Avonds werd er natuurlijk lekker gebarbecued op de blokhut en
aansluitend
werden
er nog wat drankjes
gedaan in de stad.
Zondag stond in het
teken van opruimen
en daarna nog even
een spelletje Kubb.
Uiteindelijk was het
weer tijd om naar
huis te gaan. Al met
al een zeer geslaagd
weekend.
Organisatie bedankt!
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VERJAARDAGEN
Oktober
10-03

Lisa

Redderhof

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-04

Jeanine

Lusthusz

1983

0.1 GroepsBestuur

10-05

Quinten

Wieffer

1998

4.2 Explorers- Jongens

10-05

Brandon

Ensink

2005

2.4 Welpen-Vrijdag

10-06

Bas

Arnold

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-06

Dean

van de Worp

2005

2.3 Welpen-Maandag

10-08

Jordi

Meijer

2000

3.2 Scouts- Jongens

10-08

Rick

Geerdink

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-09

Tessa

Haan

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-11

Leon

Greven

1988

4.2 Explorers- Jongens

10-12

Melissa

Steggink

2002

3.1 Scouts- Meisjes

10-15

Niels

Jansen

1993

1.1 Bevers zaterdag

10-15

Jesper

Jansen

1993

2.3 Welpen-Maandag

10-16

Damian

Polman

1998

4.2 Explorers- Jongens

10-17

Martijn

Wieffer

1985

6.1 Plusscouts

10-17

Lynn

Bus

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-20

Dion

Brinkerink

2003

2.4 Welpen-Vrijdag

10-22

Emmarye

Wieffer

1997

4.1 Explorers- Meisjes

10-22

Stijn

Rotter

2007

1.1 Bevers zaterdag

10-23

Mart

Verhoef

1995

4.2 Explorers- Jongens

10-24

Leon

Janssen

2004

2.4 Welpen-Vrijdag

10-28

Kaj

Markus

2005

2.3 Welpen-Maandag

10-28

Tara

Snijders

2003

2.1 Welpen Meisjes

10-29

Tom

Groot

1983

6.1 Plusscouts

10-29

Wouter

Veltman

1992

3.2 Scouts- Jongens

10-29

Madine

Kroeze

2001

3.1 Scouts- Meisjes

10-30

Kees

Vroling

1993

5.1 Roverscouts

10-30

Loes

Kosterink

1992

2.3 Welpen-Maandag

10-31

Lars

Zanderink

1998

4.2 Explorers- Jongens

10-31

Marijn

Boer

2005

2.3 Welpen-Maandag
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VERJAARDAGEN

November
11-02

Thomas

Klaver

1994

5.1 Roverscouts

11-03

Henry

Bolster

1967

5.1 Roverscouts

11-04

Niek

Laverman

1982

0.1 GroepsBestuur

11-04

Iris

Kamp

1989

2.3 Welpen-Maandag

11-05

Myra

Vries

2005

2.1 Welpen Meisjes

11-13

Danny

Kolkhuis Tanke

1981

6.1 Plusscouts

11-13

Brent

Postma

2006

2.4 Welpen-Vrijdag

11-15

Jayden

Wissink

2008

1.1 Bevers zaterdag

11-20

Lauren

Baartman

2007

2.1 Welpen Meisjes

11-21

Lisa

Kooij

1994

1.1 Bevers zaterdag

11-25

Rico

Bouwmeister

1993

2.4 Welpen-Vrijdag

11-25

Remco

Engberink

1974

0.1 GroepsBestuur

11-26

Lisan

Bruggink

1993

2.3 Welpen-Maandag

11-29

Bram

Schlepper

2004

2.3 Welpen-Maandag

11-30

Anne

Fisscher

2001

3.1 Scouts- Meisjes

12-02

Sjoerd

Bouman

2003

2.4 Welpen-Vrijdag

12-05

Jort

Brangert

2008

1.1 Bevers zaterdag

12-05

Lindsay

Wienk

2005

2.1 Welpen Meisjes

12-13

Frank

Ham

1999

4.2 Explorers- Jongens

12-14

Ethan

Graaf

2003

2.4 Welpen-Vrijdag

12-15

Dion

Bruggeman

2009

1.1 Bevers zaterdag

12-17

Jim

Braak

2003

2.3 Welpen-Maandag

12-19

Minouq

Post

1994

2.1 Welpen Meisjes

12-20

Caitlin

Wienk

2002

3.1 Scouts- Meisjes

12-22

Renske

Beldhuis

1995

5.1 Roverscouts

12-26

Niels

Bijen

1993

2.4 Welpen-Vrijdag

12-26

Patrick

Scheerhoorn

1970

0.21 Onderhoud/Beheer

December
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VERJAARDAGEN

Januari
01-01

Leon

Rohaan

1980

0.1 GroepsBestuur

01-05

Jesse

Volmer

2004

2.3 Welpen-Maandag

01-06

Ties

Bouman

2006

2.3 Welpen-Maandag

01-08

Tom

Schothuis

1974

0.1 GroepsBestuur

01-08

Lonneke

Rem

2004

2.1 Welpen Meisjes

01-10

Martin

Veldboer

1990

4.2 Explorers- Jongens

01-12

Eveline

Laagland

1999

3.1 Scouts- Meisjes

01-12

Diede

Ham

2004

2.1 Welpen Meisjes

01-18

Dylan

Bakker

2009

1.1 Bevers zaterdag

01-18

Jordi

Heinen

2006

2.3 Welpen-Maandag

01-20

Tatum

Zwat

2007

2.1 Welpen Meisjes

01-23

Alex

Bosch

1990

2.1 Welpen Meisjes

01-24

Alex

Redderhof

2005

2.3 Welpen-Maandag

01-25

Roosmarijn

Staverman

2000

3.1 Scouts- Meisjes

01-25

Iris

Hofste

2007

2.1 Welpen Meisjes

01-26

Jurgen

Weghorst

2006

2.3 Welpen-Maandag

01-27

Annabel

Wijnands

2006

2.1 Welpen Meisjes

01-27

Liz

Jongman

2006

2.1 Welpen Meisjes

01-28

Tessa

Boerhof

2004

3.1 Scouts- Meisjes

01-29

Finn

Severein

2007

2.4 Welpen-Vrijdag

01-30

Berthil

Tanke

1970

0.11 StichtingsBestuur

01-31

Tom

Oortwijn

2004

2.4 Welpen-Vrijdag
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OVERVLIEGEN

OVERVLIEGERS VAN DIT JAAR: SUPER GEDAAN ALLEMAAL!!
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SPECIALE GEBEURTENIS
Dit jaar hadden wij een speciale gebeurtenis tijdens het overvliegen! De
complete familie Rem is namelijk overgevlogen naar de volgende speltak!
Alle 4 de kinderen waren dit jaar aan de beurt om zich onder te dompelen
in het water, maar ook de drek!
Dus..
Matthijs, Lonneke, Noortje en Karlijn Rem
GEFELICITEERD !!
Hopelijk hebben jullie een leuke tijd bij je nieuwe speltak!
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Fitnessapparatuur
Fitnessaccessoires

Fitnesskleding
Sportvoeding

www.fitwinkel-hengelo.nl

Torenlaan 24a / Hengelo / 074-2470385

SCOUT VAN GOUD

In de vorige editie heeft u kunnen lezen dat de dames van de kampdagloterij
waren genomineerd als nieuwe scout van goud!
Echter waren de dames te druk met het krijgen van baby’s en andere
zaken! Misschien al wel bezig met de nieuwe prijzen voor komend jaar..?
Wie zal het weten..
Echter waren wij genoodzaakt om de dames van de kampdagloterij
nogmaals te nomineren als de scout van goud!! Natuurlijk gunnen wij dat
de dames Karen en Brigitte van harte!!
Hopelijk is er voor de volgende editie wel een nieuwe scout van goud
gekozen!
Allen bedankt
Groeten De redactie
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VACATURE
Lijkt het jou leuk om te werken achter de schermen van ‘t Proatje?
Meld je dan nu aan bij de redactie!!
Wij zijn opzoek naar enthousiaste mensen die graag willen helpen met de
zaken rondom ’t Proatje!
Zowel beschikbaar voor leden als voor niet-leden..!
Wat zijn zoal de taken?
* 3 keer per jaar het in elkaar zetten van ’t Proatje
* Onderhouden van contacten met de adverteerders
* Zoeken naar nieuwe adverteerders
* Zorgen voor nieuwe input bij elke editie
* Het verdelen van de Proatjes op de blokhut
Je bent onderdeel van een super vereniging!!
Kortom een kleine maar zeer leuke taak die je thuis kan uitvoeren en
maximaal 3 keer per jaar een klein beetje tijd kosten..
Hopelijk tot snel!!
Groetjes,
Namens de redactie,
Tim Roeleveld
Robin Keizer

JA

I
VRIJK WOR
WIL D
LIGE
R

PS. DEZE VACATURE IS OP BASIS VAN VRIJWILLIGERSWERK!
AANMELDEN VIA REDACTIE.PROATJE@GMAIL.COM

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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