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Cartridges brengen 370 euro op
Na ruim een jaar inzamelen van lege printercartridges is hiermee een bedrag van € 370 
opgehaald. Helemaal niet slecht voor iets wat je normaal weggooit of naar de milieustraat 
brengt. We willen iedereen die lege cartridges heeft ingeleverd hartelijk bedanken voor  
dit resultaat. 
Maar we weten zeker dat het beter kan. Wil iedereen die lege inktcartridges heeft deze  
inleveren bij Scouting Rijen? Alle inktcartridridges zijn welkom. Als je tonercartridges 
hebt (laserprinters) mail dan het merk en type naar voorzitter@scoutingrijen.nl je krijgt zo 
spoedig mogelijk bericht of het de moeite is om deze tonercartridges te bewaren en in te 
leveren. Je kunt de lege cartridges in de bak op De Zwerfkei, direct bij de hoofdingang links, 
deponeren. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor leuke extraatjes voor de vereniging. 

Scouting Rijen wordt nog beter
Een paar weken geleden hebben alle leden (of ouders) en kaderleden van  
Scouting Rijen per mail  een enquête ontvangen. De respons was erg hoog.   
Uit de resultaten bleek dat Scouting Rijen goed functioneert en goed gewaardeerd wordt. 
Door Scouting Nederland worden betiteld als “florerende groep”. Daar zijn we trots op.
Met de resultaten van deze enquête zijn de kaderleden van Scouting Rijen in twee  
workshops aan de slag gegaan. Hierbij is duidelijk geworden wat we goed doen en hoe  
we dat kunnen behouden. Verder zijn er een aantal concrete verbeterpunten benoemd 
waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Zo gaan we aan de slag met verbetering 
van het spelaanbod, verbetering van communicatie (naar ouders), werving van vrijwilligers, 
en een sfeervollere inrichting van het gebouw.
Bedankt voor de massale respons op de enquête.  
Dit maakt het mogelijk om Scouting Rijen nog beter te laten worden.

Grote activiteiten Scouting Rijen
Ieder jaar hebben we in ons jaarpogramma een aantal ‘grote activiteiten’ staan waar alle 
speltakken binnen Scouting Rijen gezamenlijk aan deelnemen. Denk hierbij aan het  
overvliegen, Jantje Beton, en bijvoorbeeld Heitje voor een Karweitje. Deze activiteiten  
werden altijd georganiseerd door een enthousiast groepje mensen, maar helaas hebben 
een aantal hiervan afgelopen jaren aangegeven hiermee te stoppen. Nu zijn we op zoek 
naar twee nieuwe enthousiaste personen die de organisatie van deze activiteiten mee  
op willen pakken. Het gaat om ongeveer drie grote activiteiten per jaar die voorbereid  
moeten worden (denk hierbij aan afstemming met de vereniging, eventuele afspraken  
met de gemeente Gilze-Rijen, inkopen van noodzakelijke materialen, creatieve input)  
en die tijdens de activiteit zelf mee begeleid moeten worden. Tijdsbesteding per  
activiteit bedraagt ongeveer acht uur voorbereiding en acht uur begeleiding van  
de activiteit zelf.
Heeft u interesse? Informeer dan bij groepsbegeleider@scoutingrijen.nl.



Vraag van de ouderraad
Bij Scouting Rijen wordt er voor weekendjes een bijdrage gevraagd, soms ook niet. 
Wat vindt u als ouder van zo’n bijdrage in de kosten?

Groepsbestuur Scouting Rijen
Wie is nu de penningmeester en welk 
gezicht hoort bij de groepsvoorzitter? We 
kunnen ons voorstellen dat dit niet voor 
iedereen duidelijk is. Daarom laten we in dit 
keinieuws ons gezicht eens zien. 
v.l.n.r:
Marcel Vermeulen groepsbegeleider
Roel Cuppes aspirant bestuurslid
Mireille van Rooijen penningmeester
Jesse Kavelaars secretaris
Victor Kin voorzitter

Het groepsbestuur wil er graag voor zorgen 
dat de speltakken een goed programma 
kunnen draaien in een veilige omgeving, 
zodat er zowel bij de jeugdleden als ook  
bij de leiding veel blije gezichten te zien  
zijn als ze met scouting bezig zijn. 

Het groepsbestuur draagt daarom binnen de groep in het bijzonder zorg voor het beleid, 
de besluitvorming, de administratie, de financiën, het aanstellen en trainen van leiding,  
de interne en externe communicatie, de representatie van de groep en (in samenwerking 
met de beheersstichting) de middelen en materialen die nodig zijn om het scouting spel  
te kunnen spelen.
Vragen voor het bestuur; mail dan naar secretariaat@scoutingrijen.nl

GEZOCHT “stratenmakers”
Uiteraard doen we er alles aan om als vereniging ons gebouw “De Zwerfkei” netjes te  
(onder)houden. Begin dit jaar zijn er al, zoals ook in het vorige Keinieuws was vermeld, 
diverse vloeren opnieuw geschilderd. Nu het goede weer er aan zit te komen is het  
straatwerk rondom het gebouw aan de beurt. Na zo’n 25 jaar is dit aardig verzakt en  
blijven er her en der waterplassen staan. Om dit te verhelpen zijn wij op zoek naar enkele 
enthousiaste stratenmakers die samen met ons op een aantal doordeweekse avonden en/of 
zaterdagen het straatwerk wil aanpakken. Aanmelden kan via onderstaande emailadres.
Alvast bedankt voor de inzet ;)
De beheerstichting Scouting Rijen
Email: beheerstichting@scoutingrijen.nl

KLIK HIER



Waar is de Boni
Boni is de mascotte van Scouting Rijen die 
de hele wereld overreist. Heb je een leuke 
foto van de Boni op een bijzondere plek 
mail hem dan naar boni@scoutingrijen.nl.
Deze keer is Boni met de familie Schouten 
(Pelle bevers, Marit welpen RTT en Jesper 
verkenners) naar Euro Disney geweest 

Wil je zien waar Boni allemaal al geweest is, 
kijk dan op www.deboni.nl.

Kiezeltjes
Wist je dat…
• Met Jantje Beton €1770,70 is opgehaald, 

waarvan de helft voor Scouting Rijen is.
• De verkenners een recordbedrag van 

€292,92 hebben opgehaald.
• We binnenkort (25 mei) weer auto’s gaan 

wassen op het Burg. Sweensplein.
• We dan ook weer lege statiegeldflessen 

gaan ophalen én inktcartridges.
• Welpen Chil, welpen Bagheera én de stam 

op vader-zoon weekend zijn geweest.
• Welpen Riki Tiki Tavi het insigne  

Kunstenaar behaald hebben.
• De bevers een kroningsfeest hebben  

met allemaal koningen, koninginnen, 
prinsessen en prinsen.

• De verkenners 8e en 10e zijn geworden  
op de Regionale Scouting Wedstrijden.

• De leiding ze een taart beloofd heeft  
als ze in de top 10 zouden eindigen,  
dus dat is ze gelukt.

• De RSA leiding weer heeft gewonnen  
met bowlen en daar allemaal nieuwe 
schoenen hebben gekregen.

• Pivo’s vogelhuisjes getimmerd hebben.
• Scouting Rijen jaarlijks een vloerboen- 

machine met schoonmaakmiddel van 
firma Gebr. Rombouts mag gebruiken om 
het gebouw een grote beurt te geven.
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