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Jaarkalender
30/31 oktober
5 december
25/26 december
1/2 januari 2016
5 februari
6 februari
12/13 februari
11/12 maart
16 april
29/30 april
6/7 mei
20/21 mei
24-30 juli

Geen draaien i.v.m. herfstvakantie
Sinterklaasviering
Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
Geen draaien i.v.m. kerstvakantie
Scoutingcarnaval
Geen draaien i.v.m. carnaval
Geen draaien i.v.m. voorjaarsvakantie
Jantje Beton
Scoutspop
Geen draaien i.v.m. meivakantie
Geen draaien i.v.m. meivakantie
Voor elke klus een euro in de bus
Zomerkampen

15 leid(st)ers bij Scouting Rijen gekwalificeerd
Wanneer je bij scouting leiding wilt zijn doorloop je het Scouting Academy. Om leiding
te kunnen zijn moet je natuurlijk goed met kinderen/jeugd overweg kunnen maar ook een
spel uit kunnen leggen. Je moet o.a. iets weten over EHBO, pionieren en kampvuur maken.
Wanneer je hebt laten zien dat je over alle kennis en vaardigheden beschikt om leiding
te kunnen zijn dan word je gekwalificeerd.
Op de leidingavond na het overvliegen zijn er 15 mensen gekwalificeerd. Ingrid Willemen
als praktijkbegeleider en Marc en Mathee als teamleider bij de scouts. Daisy, Ciska en
Andrew als begeleider bij de explorers/roverscouts. Robin, Angela, Inge, Auke, Job,
Maud en Jeffrey als leiding bij de welpengroepen. Ingrid en Rob als leiding bij de scouts.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Petra van Gils en Ingrid Willemen (praktijkbegeleiders)

PERSONALIA
Wendy de Hoon is gestart als leiding bij de Scouts Phoenix
Esther Schoenmakers is gestart als leiding bij de Welpen Bagheera
Ingrid Willemen is gestart als praktijkbegeleider
Bob Sikkema is het groepsbestuur komen versterken
Jos van Schilt is het groepsbestuur komen versterken

JOTA/JOTI 2015
Op 16 en 17 oktober heeft weer het traditionele JOTA/JOTI weekend plaatsgevonden.
Een evenement waarbij scouts over de hele wereld via moderne technieken met elkaar in
contact komen. De organisatie was er ook dit jaar in geslaagd een leuk programma op te
zetten voor de diverse speltakken. Voor de bevers, de jongste speltak, was er een speciaal
programma in het winkelcentrum. De welpen en scouts hielden zich bezig met een webcamspel, chatsessies en een opdracht om via communicatie met een radiozender een kluis
te kraken. De rsa konden gamen, chatten en deelnemen aan een nieuw onderdeel ExploJas,
waarbij d.m.v. een bakkie ( radiozender in de auto) vragen moesten worden beantwoord.
Hierbij streden 8 teams tegen elkaar.
Tenslotte konden de pivo’s en stam aan de chat en aan het gamen.
De dank gaat uit naar de organisatie die alles weer prima onder controle had.

Natuurwerkdag 7 november
Elk jaar vindt op de eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud
kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk
een opknapbeurt voor de natuur. Scouting Nederland is al jaren partner van de
Natuurwerkdag Je kan die dag op een aantal locaties deelnemen aan georganiseerde
opruim- en snoeiacties. Voor meer info zie www.natuurwerkdag.nl
Een aantal speltakken van Scouting Rijen doet dit jaar mee aan de natuurwerkdag. Zij gaan
aan de slag met opruimen in het bos tegenover ons gebouw. Het past zeker bij hetgeen
waar scouting voor staat (‘ ... een scout is goed voor de natuur... ” ) en we maken veelvuldig
gebruik van dat bos dus dit is wel een mooie tegenprestatie.

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 2015/2016 zal de contributie op de volgende momenten
worden geïncasseerd: 1 oktober 2015, 2 januari 2016, 1 april 2016, 1 juli 2016
Meer informatie over de contributie vind je op de website van Scouting Rijen
www.scoutingrijen.nl/nl/info/contributie/

Kiezeltjes
Wist je dat:
Er op zaterdagavond tijdens Joti/Jota een
gezellig avondspel voor de leiding was.
Het team van Roy, Merijn, Eva en
William het spel gewonnen heeft met
maar liefst 102 punten.
Er bij de bevers voor het eerst meer
meisjes dan jongens zitten.

•

• Er dit jaar weer een ScoutsPop wordt

•

• We dit seizoen starten met 234 leden.
• Leiding en bestuur van Scouting Rijen

•

gehouden in CC De Boodschap.

•

allemaal vrijwilligers zijn.
De aanhanger van Scouting Rijen zijn
beste tijd gehad heeft.

