
Bijzondere data 2016-2017
28/29 oktober geen draaien i.v.m. herfstvakantie
3 december Sinterklaasviering
23/24 december  geen draaien i.v.m. kerstvakantie
30/31 december geen draaien i.v.m. kerstvakantie
17/18 februari Jantje Beton
24 februari Scoutingcarnaval
25 februari  geen draaien i.v.m. carnaval
3/4 maart geen draaien i.v.m. voorjaarsvakantie
28/29 april  geen draaien i.v.m. meivakantie
5/6 mei  geen draaien i.v.m. meivakantie
7 mei  80 jaar Scouting Rijen - reünie
26/27 mei voor elke klus een euro in de bus
3 - 5 juni 80 jaar Scouting Rijen - jubileumweekend voor alle leden
16 - 22 jul  zomerkampen

80 jaar Scouting Rijen
We zijn bijna jarig: in december bestaat Scouting Rijen 80 jaar. Dat gaan we dit seizoen  
o.a. vieren met een jubileumweekend voor alle leiding en leden en met een reünie.  
Tijdens het jubileumweekend gaan we met alle leden en leiding van 3 t/m 5 juni op kamp.
De reünie is op zondagmiddag 7 mei en iedereen die ooit lid is geweest van  
Scouting Rijen (en ouder is dan 17 jaar) is welkom.  
Je kunt je nu al opgeven voor de reünie op scoutingrijen.nl.

Personalia
Het nieuwe seizoen is weer gestart met een nieuw gezicht binnen het groepsbestuur.  
Theo van Steenhoven heeft het penningmeesterschap overgenomen.
Daarnaast zijn er 8 leiding gekwalificeerd. Wat wil dat zeggen? Wanneer je bij scouting  
leiding wilt zijn doorloop je de Scouting Academy. Natuurlijk moet je goed overweg  
kunnen met kinderen en jeugd, maar daarnaast is het ook nuttig om wat te weten over 
EHBO, kampvuur maken, pionieren en hoe op een goede manier een spel uit te leggen.
De volgende mensen zijn gekwalificeerd: William als leiding bij de bevers, Bas en Joost  
als leiding bij de welpengroepen, en Ingrid, Jurgen, Wendy, Wilko en Xander als leiding  
bij de scoutsgroepen. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Vrijwilligersavond
Tijdens de vrijwilligersavond voor de leiding van Scouting Rijen zijn er een aantal  
mensen in het zonnetje gezet. Naast het uitreiken van de Scouting Academy kwalificaties 
(zie artikel hierboven) zijn er ook weer de Scouting Rijen pluimen uitgereikt. Elk jaar reikt 
Scouting Rijen de “pluim” uit aan mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor 
de vereniging. Dit jaar werden de pluimen uitgereikt aan Walter Uitermark (welpen RTT), 
Robin van Rooijen (welpen Chil), Francesco Beterams (organisator ScoutsPop) en de  
dames Mia van Rooijen en Henriëtte Kin (ondersteuning en organisatie grote activiteiten)

We hebben dit jaar ook een aantal jubilarissen:
25 Jaar lid van onze vereniging zijn: Dewi de Hoon(plusscout), Pascal Bonet(voorzitter  
stichtingbestuur), Bas Huizinga (scouts Pegasus) , Marc Nouwens (scouts Pegasus) en  
Frank van Rooij (plusscout). Mieke Vermeulen (bevers) is maar liefst 40 jaar lid.  
De jubilarissen kregen het lustrumteken van Scouting Nederland.

Nieuwe aanhanger
Zaterdag 8 oktober bood Kiske Hapers namens Jumbo een aanhangwagen aan.  
Mede dankzij een flinke gift van Jumbo Hapers heeft Scouting Rijen een tweedehands  
aanhangwagen kunnen aanschaffen. De vorige was door veelvuldig gebruik nodig  

aan vervanging toe.  
Frank en Robin van  
Scouting Rijen hebben  
de nieuwe aanhanger flink 
onder handen genomen  
en opgeknapt.  
We hebben weer een prima 
aanhangwagen waar we  
met heel de vereniging  
gebruik van kunnen maken.

JOTA/JOTI 2016
Op 14 en 15 oktober heeft weer het traditionele JOTA/JOTI weekend plaatsgevonden.  
Dit is 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 
neer te zetten voor de diverse speltakken. De bevers hebben een speciale tocht gelopen 
met een smartphone. De welpen en scouts hielden zich bezig met een webcamspel,   
chatsessies en een spel met 27mc bakkies. De rsa hebben op vrijdagavond een JOTI spel  
gespeeld waarbij opdrachten moesten worden uitgevoerd en vragen beantwoord met 
behulp van het internet. Daarna konden ze gamen en chatten. Zij zijn uiteindelijk  
afgelost door de pivo’s en de stam.
Het weekend werd op zaterdagavond afgesloten met het JAS (Jota Avond Spel) voor de 
leiding. Hierbij heeft de leiding heel het dorp doorgereden om antwoorden te vinden die 
via een bakkie doorgegeven moesten worden aan het basisstation op de Zwerfkei. Daarbij 
hebben de teams ieder een thema uitgekozen waarmee hun auto was aangekleed. Het zou 
dus kunnen dat u zaterdagavond wat vreemd  uitgedoste auto’s door Rijen zag rijden...
De dank gaat uit naar de organisatie die alles weer prima onder controle had.

Zetjes actie
Ook dit jaar doet Scouting Rijen weer mee aan de zetjes-actie van Albert Heijn. Klanten  
van Albert Heijn krijgen bij hun boodschappen een “zetje”. Dit kunnen zij doneren aan  
de vereniging van hun keuze. Daarnaast zijn er bij andere winkels in Rijen extra zetjes  
te winnen. Er doen dit jaar 25 verenigingen mee aan de zetjes-actie.  Na afloop van de  
actie wordt er 10.000 euro naar rato van de zetjes verdeeld onder de deelnemende  
verenigingen. We hopen natuurlijk weer op veel zetjes. 

Vrienden van Scouting Rijen
Dit jaar is de groep Vrienden van Scouting Rijen gestart. De groep wil een bijdrage leveren 
aan een nog intensere scoutingbeleving. Ieder seizoen zijn er wensen vanuit de vereniging 
die financiëel niet altijd even gemakkelijk te realiseren zijn: denk bijvoorbeeld aan nieuwe 
rugzakken of een nieuwe tent, een aanpassing op het gebouw, opleiding van nieuwe  
leiding, of een extraatje voor de kinderen tijdens de zomerkampen. De bijdragen van  
de vrienden kunnen helpen jaarlijks één of meer van deze wensen te vervullen.  
Zo blijft scouting een laagdrempelige en uitdagende vrijetijdsbesteding!
Iedereen die Scouting Rijen een warm hart toedraagt kan vriend of vriendin worden  
middels een lidmaatschap van 50 euro per jaar (minimale leeftijd 18 jaar).  
Bij voorkeur via de website:www.scoutingrijen.nl/nl/contact/vriendin-worden. 
Wil je meer weten, heb je vragen of wil je een lidmaatschap cadeau doen,  
neem dan contact op met vriendenvan@scoutingrijen.nl.

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 2016/2017 zal de contributie op de volgende momenten 
worden geïncasseerd: 1 oktober 2016, 2 januari 2017, 1 april 2017, 1 juli 2017.  
Meer informatie over de contributie vind je op de website van Scouting Rijen:  
www.scoutingrijen.nl/nl/info/contributie.

Kiezeltjes
Wist je dat:     

Vrienden 
S CO U T I N G  R I J E N

• Er in september 61 kinderen zijn over- 
gevlogen naar de volgende speltak.

• Er in een gezin zelfs 3 overvliegers zaten: 
Charlotte, Bram en Joost Cuppes.

• Er in oktober  32 nieuwe leden  zijn  
gestart bij Scouting Rijen.

• Het JAS avondspel gewonnen werd door 
team “The Love Boat-crew” met één punt 
verschil van team “ACDD”.

• Onze voorzitster Mireille van Rooijen  
bevallen is van dochter Eef.

• Scouts Orion leider Mathee vader is  
geworden van een zoon: Jelte.

• Groeps- en stichtingsbestuur leden  
Dennis de Hoon en Jacqueline van  
den Corput getrouwd zijn.

• Stamadviseur Jan Stuurstraat en plusscout 
Carla van Groeninge ook getrouwd zijn.
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