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Kerstgroet
Met bijna 250 leden en zo’n 60 vrijwilligers hebben we er samen weer een fantastisch
scoutingjaar van gemaakt. In de zomer hebben we geweldige zomerkampen gehad,
na de zomer zijn we gestart met een derde scoutsgroep en in het najaar namen we deel
aan de sponsoractie van Albert Heijn. We hopen dat volgend jaar voor al onze leden,
leiding en hun familie weer een fantastisch scoutingjaar wordt.
Fijne Kerstdagen en een avontuurlijk nieuwjaar.

Sponsoractie Albert Heijn: de meeste ‘Zetjes’!
Acht weken lang konden klanten van de Albert Heijn Rijen ‘Zetjes’ verzamelen en deze aan
één van de twintig deelnemende Rijense verenigingen schenken. In totaal zou E 9000,verdeeld worden over het aantal Zetjes: dus hoe meer Zetjes, hoe groter het aandeel
in het geldbedrag.
Afgelopen zondag 30 november maakte de Albert Heijn de uitslag bekend van hun ‘Zetjes’
actie. Toch wel tot onze verrassing bleek dat we met een totaalbedrag van 914,76 euro de
eerste plaats behaald hadden. We zijn hier natuurlijk heel blij mee en ook een wel beetje
trots op. We zullen het geld goed besteden om onze balken en touwen (die we gebruiken
voor pionieren) te vervangen.
Iedereen hartstikke bedankt voor het inleveren van de Zetjes bij Scouting Rijen!
En uiteraard... de Albert Heijn ontzettend bedankt voor deze sponsoring en deze mooie
sponsoractie!!

Bestuurswijzigingen
Binnen het groepsbestuur heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden die we
graag met jullie willen delen. De penningmeester en de voorzitter hebben van plaats
gewisseld. Per 10 november zal Victor Kin alle financiële zaken op zich pakken en
zal Mireille van Rooijen het nieuwe gezicht van Scouting Rijen zijn.
Daarnaast heeft de huidige secretaris aangegeven het seizoen af te maken en daarna
te stoppen met deze taak. Daarom zijn we hard op zoek naar een vervanger!
Dus ben jij (of ken jij) iemand die het leuk vind om deel te nemen in een leuk bestuur
van een gezellige, goedlopende vereniging en daarin de volgende taken op wil nemen:
Verslaglegging binnen de vereniging (notulen van bestuursvergaderingen
en groepsraden)
Als contactpersoon fungeren voor alle inkomende post (ondermeer e-mails)
Ondersteuning bieden aan en vertegenwoordigen van de ledenadministratie
Meld je dan aan bij: secretariaat@scoutingrijen.nl. Natuurlijk kun je daar ook
terecht wanneer je hierover eerst meer informatie wilt krijgen.

•
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HIT
Nog geen plannen voor de komende paasdagen (3-6 april 2015)? Ga mee op HIT!
Meer dan 60 supergave kampen, verspreid over heel Nederland wachten op jou, dus
schrijf je snel in! De HIT is een landelijk evenement van Scouting Nederland.
Het staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt ieder jaar
gehouden in het Paasweekend. Op verschillende plekken, verspreid over Nederland kun
je alleen of met je scoutingvrienden op een leuk en gezellig weekend, samen met andere
scouts uit het hele land. Bijna elk jaar nemen ook leden Scouting Rijen deel aan de HIT.
Iedereen tussen de 5 en de 88, die lid is van Scouting Nederland kan zich voor een
HIT inschrijven; alleen, per koppel of met een groep. Natuurlijk vindt iemand van
5 hele andere dingen leuk dan iemand van 25. Daarom zijn er voor elke leeftijdsgroep
andere HIT-onderdelen.
Kijk voor meer info op https://hit.scouting.nl/

Sinterklaasfeest bij scouting
Ondanks de drukke tijd zo vlak voor 5 december wisten sint en zijn pieten toch nog een
gaatje in hun agenda te vinden om onze welpen en bevers te bezoeken. De pieten stonden
al op het dak toen de kinderen aankwamen. Het feest kon beginnen! Toen iedereen plaats
had genomen in het mooi versierde welpenlokaal, bleek er toch een probleem te zijn.
Eén van de pieten was er achter gekomen dat muizen hun nestje hadden gemaakt in
het grote verlanglijstjesboek! Paniek! Nu moesten alle verlanglijstjes opnieuw verzameld
worden. Natuurlijk begonnen de pieten meteen en al gauw was de zaal veranderd in een
vrolijke bende van pieten met notitievellen en kinderen die allemaal tegelijk riepen wat ze
wilden hebben. Op dat moment kwam sinterklaas binnen en toen hij hoorde wat er aan
de hand was zei hij dat het, zoals altijd, allemaal vanzelf wel weer goed zou komen.
Nadat iedereen een cadeau had gekregen moesten sinterklaas en de pieten weer verder
het land in. Dank jullie wel en hopelijk tot volgend jaar!

Kiezeltjes
Wist je dat:
RTT Welpen hun kook insigne hebben
verdiend.
Bij de bevers 4 nieuwe kinderen van
de wachtlijst geplaatst konden worden.
De 3 scoutsgroepen met z’n allen naar
de stad zijn geweest.
Die zaterdag erg veel scoutinguniformen
gesignaleerd zijn bij MacDonalds.
Het stichtingbestuur bezig is met het
plaatsen van een deur in het staflokaal.
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• De RSA afscheid hebben genomen van

•

• Bij welpen Bagheera met sterren werd

•

•

•
•

Dewi met een diner voor één.

•

gekookt.
In de kerstvakantie weer een aantal
scouts naar het houthakkerskamp
in Alphen gaan.
Je vanaf 2 januari in kunt schrijven voor
de landelijk activiteiten van de HIT,
die o.a. in Alphen worden gehouden.

Jaarkalender
26/27 december
3/4 januari
13 februari
14 februari
20/21 februari
6/7 maart
1/2 mei
8/9 mei
29/30 mei
19-25 juli

Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
Scouting carnaval
Geen draaien i.v.m. carnaval
Geen draaien i.v.m. voorjaarsvakantie
Collecteren Jantje Beton (LET OP: dit is een nieuwe datum)
Geen draaien i.v.m. meivakantie
Geen draaien i.v.m. meivakantie
Heitje voor een Karweitje
Zomerkampen

