
Overvliegen
Zaterdag 13 september vond het jaarlijks overvliegevenement plaats. Dit jaar konden alle 
leden deelnemen aan een vossenjacht in het thema Op de Boerderij. Het hele netwerk van 
boerenfamilies werd ingeschakeld om het thema tot leven te laten komen. Zo leverden 
tuinderij Peeters stro, aardbeien en groenten en melkveebedrijf Peeters een enorme trac-
tor. Het melkveebedrijf van familie van Loon bracht een kalfje welke de kinderen konden 
bekijken aan de Rembrandtlaan bij het vragenspel over koeien. Daarnaast mochten onder 
andere ook de boerenbruiloft, boer zoekt vrouw en de vogelverschrikker niet ontbreken. 
Met oude vlonderdelen van PennenPartyWorld werd op het terrein van Scouting Rijen  
een boerenschuur nagebouwd. Leden die overvlogen kwamen op een strobaal aan een 
kabelbaan uit de hooizolder gesuisd.

Jaarkalender
• 17/18 oktober JOTA / JOTI
• 24/25 oktober Geen draaien i.v.m. herfstvakantie
• 29 november Sinterklaasviering
• 26/27 december Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
• 3/4 januari Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
• 13 februari Scouting carnaval
• 14 februari Geen draaien i.v.m. carnaval
• 20/21 februari Geen draaien i.v.m. voorjaarsvakantie
• 6/7 maart Collecteren Jantje Beton
• 1/2 mei Geen draaien i.v.m. meivakantie
• 8/9 mei Geen draaien i.v.m. meivakantie
• 29/30 mei Heitje voor een Karweitje
• 19-25 juli Zomerkampen

Contributie
De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso. Aan het begin van  
ieder kwartaal wordt €27,- afgeschreven. Twee weken voorafgaand aan deze afschrijving 
wordt per e-mail een aankondiging van de afschrijving verstuurd met de exacte datum  
van afschrijving. In het seizoen 2014/2015 zal de contributie op de volgende momenten  
worden geïncasseerd: 1 oktober 2014, 2 januari 2015, 1 april 2015, 1 juli 2015 
Meer informatie over de contributie vind je op de website van Scouting Rijen  
http://www.scoutingrijen.nl/nl/info/contributie/ 

Geef je club een Zetje! 
Scouting Rijen is één van de twintig verenigingen die meedoen aan de Zetjes-actie van 
Albert Heijn Rijen. Uit de eerste tussenstand op maandag 8 september bleek dat Scouting 
Rijen op kop gaat in de race! Op dat moment hadden we maar liefst 11% van de ingelever-
de zetjes op onze naam staan. Dat staat gelijk aan €880, een super mooi en welkom bedrag!
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Op verschillende momenten tijdens de actieperiode, lopend tot en met zondag 26 oktober, 
zullen we als Scouting Rijen zichtbaar zijn in het winkelcentrum om zoveel mogelijk  
mensen ertoe te bewegen hun zetjes aan Scouting Rijen te gunnen. Met ons deel van de 
prijzenpot zullen materialen aangeschaft worden voor de hele vereniging. We hebben  
samen een mooie plek in het klassement bemachtigd maar de race is nog niet voorbij.  
Blijf je Zetjes aan Scouting Rijen geven. De tussenstanden zullen we via facebook, twitter  
en onze website blijven doorgeven!

Ouderraad
Voor iedere speltak van bevers t/m explorers zit één ouder, als vertegenwoordiger van de 
leden uit de speltak, in de ouderraad. Met het overvliegen van de kinderen naar nieuwe 
speltakken zijn er een aantal plaatsen in de ouderraad vrij gekomen.
Voor de volgende speltakken zoeken wij nog ouders: Welpen Rikki Tikki Tavi, Welpen Chil,  
Welpen Bagheera, Scouts Orion en Scouts Pegasus

Wij zoeken ouders die mee willen denken over het reilen en zeilen van Scouting Rijen en 
één avond per maand hiervoor vrij kunnen maken. Affiniteit met Scouting is niet nodig, 
dame of heer maakt niet uit. De ouderraad vergadert zes keer per seizoen. Zij vaardigt leden 
uit naar de groepsraden en het teamleidersoverleg. Daarnaast nemen leden deel in werk-
groepen waar input van ouders gevraagd wordt. Deze overleggen vinden plaats
op doordeweekse avonden vanaf 20.00 uur.
Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via: ouders@scoutingrijen.nl. 

Derde Scoutsgroep
In dit nieuwe seizoen zullen we starten met drie scoutsgroepen. Voorheen hadden we twee 
groepen: Scouts verkenners (jongens) en Scouts gidsen (meisjes). Nu gaan we naar drie 
groepen en zullen we andere namen gaan gebruiken.
• Scouts Orion : jongens zaterdagochtend 9:30u-12:00u.
• Scouts Phoenix : meisjes zaterdagochtend 9:30u-12:00u.
• Scouts Pegasus : gemengd zaterdagmiddag 13:30u-16:00u.
De kinderen zijn verdeeld over de drie groepen en de leidingteams zijn rond. Zij hebben 
heel veel zin om vol enthousiasme komend seizoen aan de slag te gaan. We wensen de drie 
groepen heel veel succes in hun nieuwe samenstelling!

Zonnepanelen
Natuur & Milieu gaat, in samenwerking met Scouting Nederland en met steun van de ASN 
Bank, dit najaar drie scoutinggroepen voorzien van gratis zonnepanelen. Groene energie 
past wel bij Scouting, maar is niet een investering die normaal gesproken zomaar gedaan 
kan worden. Daarom hebben wij ons ook aangemeld en ons gebouw is geschikt bevonden!

Er zijn natuurlijk meer scoutinggroepen die zich aangemeld hebben. Daarom kan iedereen 
vanaf 26 september stemmen op de scoutinggroep die volgens hem/haar gratis zonnepa-
nelen verdient. De drie groepen die op 31 oktober de meeste stemmen hebben binnen-
gehaald worden beloond met gratis zonnepanelen. Wij hopen één van deze drie groepen 
te zijn! Dat kan met jullie steun: per e-mail adres kan er een stem uitgebracht worden via: 
www. zonnestrijd.nl of stem direct op: http://www.stemoprijen.nl.  
Stemmen kan tot 1 november! 



VOG’s voor al onze vrijwilligers
We vinden de veiligheid van de kinderen bij scouting zeer van belang. Om de sociale veilig-
heid te bevorderen hanteren we een stappenplan “in veilige handen” van de vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (zie: http://www.inveiligehanden.nl). Onderdeel 
van dat stappenplan is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor jeugdleid(st)ers. Het is 
daarom goed te melden dat alle vrijwilligers (leiding, bestuur en ondersteuners) van onze 
vereniging op dit moment een VOG hebben.  Daarmee verdwijnt de veiligheid van kinderen 
niet uit onze aandacht maar dit draagt zeker bij aan een veilige omgeving voor de kinderen.

Kiezeltjes
Wist je dat:     

Elk jaar reikt Scouting Rijen 
de “pluim”  uit aan mensen 
die zich op een bijzondere 
manier inzetten voor de  
vereniging.

• Er 50 leden zijn overgevlogen naar  
een nieuwe speltak.

• Er ook weer 32 kinderen van de  
wachtlijst een plekje hebben gekregen  
bij Scouting Rijen

• Er na het overvliegen voor alle vrijwilligers 
van Scouting Rijen een gezellige bedank-
avond rond het kampvuur was.

• José, Lia, Loek, Pascal, Erik, Roy en Martin 
de “pluim” van de vereniging kregen.

• RTT leidster Marjolijn het Scouts Acadamy 
traject en Roy (gidsenleider) het traject 
voor teamleider hebben afgerond.

• Scoutshop Breda binnenkort gaat  
verhuizen. 

• Iedereen voor 1 november op ons moet 
stemmen voor de zonnenpanelen.

• Je ook je familie, buren en facebook- 
vrienden kunt vragen op ons te stemmen 
via http://www.stemoprijen.nl.


