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Heitje karweitje
Op 7 juni gaan we met alle leden en leiding met onze jaarlijkse heitje-voor-een-karweitje-
actie geld inzamelen voor Scouting Rijen.  De opbrengst van deze activiteit komt weer  
ten goede aan onze groepskas!! De actie bestaat dit jaar uit twee activiteiten:

Flessenactie / Inktpatronen ophalen
De bevers, welpen en een deel van de gidsen en verkenners gaan op 7 juni langs de  
deuren om lege statiegeldflessen en inktpatronen op te halen. We starten vanaf het  
Burg. Sweensplein. De ochtend groepen draaien van 9.30 uur tot 12.00 uur.  
De middaggroepen van  13.30 uur tot 16.00 uur. De welpen, gidsen en verkenners  
moeten met de fiets komen zodat ze wat sneller bij hun wijk zijn. Om in zoveel  
mogelijk straten te komen, kunnen we bij deze actie hulp van ouders gebruiken.  
U kunt zich bij de speltakleiding van uw kind melden als u mee wilt lopen.

Auto’s wassen
Op het Burg. Sweensplein wordt weer een autowasstraat ingericht.  
Hier gaan een deel van de gidsen en verkenners samen met de rsa, pivo’s en stam  
aan de slag om auto’s te wassen.

Vacatures
Vacature: enthousiaste RSA leiding / scoutsleiding
De RSA is een speltak van ongeveer 25 jongeren van 15 t/m 18 jaar die op vrijdagavond 
draait. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar een enthousiaste leiding die binnen een 
bestaand team samen met de jongeren iedere vrijdagavond weer een mooi programma 
neer wil zetten. 
Komend seizoen starten we met een gemengde scoutsgroep (jongens en meisjes) op de 
zaterdagmiddag met kinderen van 11 t/m 15 jaar. Hoewel het leidingteam  
al aardig vorm begint te krijgen zou een vrouwelijke versterking van dit team zeker  
welkom zijn. Interesse om leiding te worden? Stuur dan een mail naar groepsbegeleider@
scoutingrijen.nl.

Vacature: praktijkbegeleider
Leiding geven aan een groep kinderen is leuk, maar brengt natuurlijk wel verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Sommige zaken gaan bij bepaalde personen van nature helemaal 
prima maar er zullen altijd dingen zijn waar een leiding zich nog in kan verbeteren.  
Lijkt jou het leuk om (nieuwe) leiding te begeleiden om zichzelf te verbeteren en nieuwe 
dingen aan te leren? Stuur dan een mail naar groepsbegeleider@scoutingrijen.nl.

Vacature: PR en communicatietalent
Scouting Rijen heeft een mooie website (www.scoutingrijen.nl), maar de inhoud (nieuws, 
teksten en foto’s) kan nog veel beter bijgehouden worden. De verschillende speltakken onder-
nemen vaak leuke activiteiten: dat mag veel vaker met een leuk verslagje in bijvoorbeeld 
het Gilze-Rijen weekblad komen. Daar hebben we een PR / communicatietalent voor nodig! 
Precieze werkzaamheden kunnen in overleg ingevuld worden. Interesse? Geef dat aan via 
een mail naar secretariaat@scoutingrijen.nl en er zal contact met je worden opgenomen.



Een derde scoutsgroep
Na het overvliegen in het nieuwe seizoen zullen er ruim 70 jongens en meisjesscouts (11 
t/m 15 jaar) bij Scouting Rijen zitten. Dat is te veel voor de huidige twee speltakken: een 
derde speltak is nodig. Wanneer zou deze nieuwe speltak moeten draaien? Kan het een 
gemengde groep zijn? Of kunnen er misschien drie gemengde groepen komen? 
Scouting Rijen had zijn eigen voorkeuren, maar wilde ook graag weten wat de ouders en 
kinderen zelf nu eigenlijk wilden. Daarom heeft Scouting Rijen een informatie avond geor-
ganiseerd. Daarnaast heeft de ouderraad een enquête gehouden onder de gidsen, verken-
ners, oudste welpen en hun ouders/verzorgers om voorkeuren helder te krijgen.

Uitslag van de enquête
De enquête is uitgedeeld aan 80 kinderen en hun ouders waarvan er 73% gereageerd  
hebben. Namens de ouderraad bedankt voor die reacties. In de enquête is gevraagd  
naar de voorkeuren van de groepssamenstelling en het draaimoment.

In de uiteindelijke keuze hebben we de uitslag van de enquête meegenomen.  
Volgend seizoen draaien we in de volgende drie speltakken:
• Zaterdagochtend: scouts meisjes
• Zaterdagochtend: scouts jongens
• Zaterdagmiddag: scouts gemengd (jongens en meisjes)
In de komende twee jaar bekijken we of we door willen groeien naar drie gemengde groepen. 
Vóór de zomervakantie zal de verdeling van kinderen over de drie groepen bekend zijn. 

Scoutspop
Het is alweer even geleden dat Scoutspop The Movies heeft plaatsgevonden in de Bood-
schap. We hebben mogen genieten van mooie optredens. Wat te denken van Grease 
Lightning opgevoerd door de bevers, een heuse verkleedpartij van de stam, een blauw-
gele vloed van minions uit Verschrikkelijke Ikke (van verschillende welpengroepen), en de 
uitbundige en onbevreesde uitvoering van One Direction door vier dappere RSA’ers! En zo 
vergeten we er nog een flink aantal: simpelweg te veel om op te noemen. Eén ding is zeker: 
onder deskundige leiding van regisseuse Wanda en haar stagiair zijn er ook echte talenten 
boven komen drijven. Diegene die een DVD besteld hebben: deze zal nog voor de zomer-
kampen beschikbaar komen. Speciaal voor diegenen die geen DVD besteld hebben volgt 
hier nog een foto verslag. 
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