DAS GOESTING
In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze
scoutsdas. Deze zien we als het symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In
2004 werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal.
Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij
de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement.
Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik
naar de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze motivatie.
Zin in Scouting
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te
doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het weekend
plezier te maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij
de scouts!

Kiezen voor Scouting
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met zich
mee. Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich in voor
zichzelf, elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op
kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten we een financiële
actie op voor mensen die extra steun nodig hebben.
Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan aansluiten bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het jonggiverweekend
samenvalt met die belangrijke volleybalmatch op zaterdag, maak jij
zelf de keuze tussen beide. We maken ons engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars prioriteiten.

Talenten in de verf
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat
we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze
motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag.

Scouting doe je samen
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars
gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de
motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is.

Scouts als identiteit
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een
grote groep mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons
uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens
een internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep.
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan
steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de
scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest,
onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan.
Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting!

Algemene informatie
Een standaard activiteit bij Scouts en Gidsen Retie vindt plaats
vanaf zondag 4 september van 14u tot 17u op ons lokaal op
de Hodonk.

Het gebeurt wel eens dat takken op verplaatsing gaan of op een
ander moment activiteit hebben. Het zal altijd gecommuniceerd
worden via de site, Facebook (per tak) en via mail. Het is dus
wijselijk deze regelmatig te raadplegen.
Onze leden worden naargelang leeftijd in takken opgedeeld:
•

2015 - 2016: kapoenen

•

2012 - 2014: welpen

•

2009 - 2011: jonggivers

•

2006 - 2008: givers

•

2005: jins

Stamouders
Wanneer je je beter voelt bij een ouder-tot-oudercontact kan je
de stamouders contacteren (zie verder). Deze kunnen fungeren
als tussenpersoon en staan ook altijd voor je klaar.
stamouders@scoutsengisdenretie.be
Hilde Drees
Ann Van de Putte
Wendy Van Beylen
Katrien Donneux
Willemijn Jansen

Warme oproep
Onze stamouders zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om
de fakkel door te geven. Heb jij zin om je net dat tikkeltje meer
in te zetten voor Scouts en Gidsen Retie? Dan ben jij de persoon die we nodig hebben! Laat telefonisch (zie verder)/ via
mail (stamouders@scoutsengisdenretie.be) weten als er vragen
zijn of als er interesse is.

Kledingverkoop
Naar goede gewoonte wordt er dit jaar ook weer een kledingverkoop georganiseerd door de stamouders. Deze zal plaatsvinden tijdens de startactiviteit op 4 september en op 2 oktober

(beide 13:00-14:00)¸ steeds voor de scoutsactiviteit. Er zal
tweedehands scoutskledij verkocht worden. Ook sjaaltjes, tshirts en de truien van onze scouts en gidsen zijn beschikbaar.
En wie nog tweedehands scoutsspullen heeft liggen kan die tegen vergoeding bij Ann Van de Putte (Brasel 126, 2480 Dessel)
kwijt. Meer info hieromtrent vind je op de website
(www.scoutsengidsenretie.be/tweedehands-kledingverkoop).

Inschrijving
Een scoutsjaar begint in september en eindigt in mei, waarna in
juli het kamp volgt. In principe kan je doorlopend inschrijven,
maar het leukste is natuurlijk dat je er het ganse jaar bij bent.
Het lidgeld bedraagt €40 voor het 1e kind en ook €40 voor
broers en zussen en wordt tegen zondag 9 oktober op onze
rekening verwacht.
Zoals elk jaar voorzien we weer elke zondag een vieruurtje,
hiervoor vragen we €5 in het begin van het jaar.
Andere jaren vragen we om het geld voor de vieruurtjes apart
op de rekeningen te storten, dit doen we niet meer. Dit mag nu
samen met het inschrijvingsgeld gestort worden op de rekening
van Scouts en Gidsen Retie.
Per kind stort je ter verduidelijking €45 op de rekening.

Dit lidgeld maakt je officieel lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en Scouts en Gidsen Retie, je krijgt korting bij Hopper en je
bent tijdens alle activiteiten volledig verzekerd. Zowel inschrijven als herinschrijven gebeurt dit jaar online! Scan hiervoor deze code of surf naar www.scoutsengidsenretie.be. Contacteer
ons als dit moeilijk gaat of wanneer extra uitleg nodig is.
Raadpleeg onze site i.v.m. de terugbetalingsformulieren
van de mutualiteit.

Scouts en Gidsen Sint-Martinus Retie
Hodonk 11, 2470 Retie
BE34 0012 9492 9990
www.scoutsengidsenretie.be

Belangrijke data
16-17-18 september organiseren we voor de tweede keer een
zomerbar!!! Onze zomerbar zal
plaatsvinden op de Scouts zelf.
De lieftallige leiding bedient jullie
met veel plezier het hele weekend met de lekkerste (non)
alcoholische dranken. De jins
zullen
jullie
voorzien
van
snacks/eten.

Onze jaarlijkse mosseldag zal
dit jaar op zaterdag 12 november plaatsvinden. We voorzien
jullie de hele dag met de lekkerste mosselen in ons lokaal.
Verdere info volgt zeker nog op
de website en op Facebook!

Het 1e weekend van maart
vindt ons jaarlijks fuifweekend plaats. Vrijdag 3 maart
starten we met de quiz, zaterdag 4 maart is er ’s
avonds Hawaiian Night voor
de jeugd.

Scouting op maat
De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk
te dragen. Daarom bestaat Scouting op Maat: een fonds dat
tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Scouting op maat
bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben,
gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW,
personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan
een instelling,…

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en
Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide (dit heet dan weer Fonds
op maat). Het idee is dat ouders of leden een derde betalen,
Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en Scouts en Gidsen
Retie ook een derde.
Als je graag gebruik zou willen maken van Scouting op maat,
mag
je
steeds
een
mailtje
sturen
naar
grl@scoutsengidsenretie.be. Meer informatie kan je vinden op
onze site.

Huisbezoek
Ben jij nieuw bij Scouts en Gidsen Retie en voelt alles wat onwennig aan?

Zit je met een prangende vraag, die je liever bespreekt in een
vertrouwd gesprek met de groepsleiding of je eigen leiding ivm
de scouts?

Stuur dan een mailtje naar jullie desbetreffende leiding:
•

kapoenen@scoutsengidsenretie.be

•

welpen@scoutsengidsenretie.be

•

jonggivers@scoutsengidsenretie.be

•

givers@scoutsengidsenretie.be

Vragen en opmerkingen
Als scouts en gidsen doen we altijd ons uiterste best om alles
perfect te laten verlopen, toch kan er wel eens iets mis gaan.
Problemen kunnen enorm divers zijn. Van pestgedrag, tot
aankoop van een verkeerde maat van kleren, tot simpelweg
praktische vragen aan de takleiding van uw kind(eren), …
Kortom je mag nooit vergeten dat je letterlijk voor ALLES bij
ons terecht kan. Er zijn geen domme vragen!
Scouting is niet enkel een samenwerking tussen leiding en
leden. Het is ook een samenwerking tussen leiding en ouders.
We willen jullie als ouders aanmoedigen om meteen contact op
te nemen als je een vraag hebt of als er iets dwars zit!
Moest je een vertrouwelijke vraag hebben, zijn we ook
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.
Wie kan je het best bereiken?
•

Takleiding van jouw kind: zie achterkant boekje

•

Groepsleiding: grl@scoutsengidsenretie.be

•

Louis Bosch

0471 60 07 92

Zoran Browaeys

0483 50 39 51

Joppe Van Mierlo

0492 87 65 58

Stamouders:
Katrien Donneux

0495 40 88 07

Wendy van Beylen

0497 79 12 23

OF

Woordje van groepsleiding
Hey Joppe, Louis en Zoran hier!
Wij zijn de nieuwe groepsleiding vanaf september. Wij kijken
heel hard uit om van dit scoutsjaar eentje te maken om nooit te
vergeten..
Als groepsleiding zijn we niet enkel verantwoordelijk voor een
bepaalde tak en haar leden. We zijn ook verantwoordelijk voor
onze medeleiding, het lokaal, praktische zaken, …
Wanneer er vragen zijn over of rond onze scouts en gidsen,
mag u deze altijd stellen aan (één van) de groepsleiding. We
zullen ook de communicatie tussen leiding, leden en ouders
voorzien en begeleiden. We zijn elke week op het lokaal
beschikbaar van 13:30 tot 17:30.
We willen jullie ervan bewust maken dat je letterlijk, maar dan
ook voor letterlijk, ALLES bij ons terecht kan. Dit kan via mail,
telefonisch (zie vorige pagina) of via een warm persoonlijk
gesprek.

Kapoenen

Naam: Wout Mermans
Ervaring: 3 jaar kapoenen
Studierichting:
Programmeren
Totem: Knalrode Speelse
Secretaris Vogel
Motivatie: Dit jaar gaat mijn 4e
jaar leiding in bij de kapoenen.
Mijn vorige 3 jaren bij de
kapoenen waren echt top! Ik kijk
er elke zondag naar uit om met
de kapoentjes er een top
namiddag van te maken en mij
super hard te amuseren met
jullie! Ik heb er in ieder geval al super veel zin in! Tot op de scouts!

Naam: Dries Menten
Ervaring: 2 jaar kapoenen
Studierichting:
Biowetenschappen
Totem:
Damascusgrijze Nauwgezette Patrijs
Motivatie: Aan alle kapoenen die
mij al kennen: hier ben ik weer
voor een jaartje vol spelletjes en
een leuk kamp. Aan alle nieuwe
kapoenen: Ik vind scouts heel leuk
en ik hoop jullie ook. (Ook nog: op
de scouts zijn er geen meesters of
juffen, die zien jullie maandag pas
op school).

Naam: Brikke Janssens
Ervaring: /
Studierichting: Journalistiek
Totem:
Citrienoranje Zelfbewust Kiang
Motivatie: Na mijn proefkamp als leider
bij de kapoenen was ik meteen overtuigd
om volgend jaar voort te zetten als kapoenen leiding. Veel spelletjes, hard ravotten en vele avonturen gaan niet ontbreken.
See u soon xBrikke

Naam: Maxim Peeters
Ervaring:
Studierichting:
Toegepaste informatica
Totem: Bergtopgroen
Genotszuchtig Zeepaardje
Motivatie: Na mijn bijna 10 jaar als
lid begin ik aan een nieuw avontuur
als leiding. Waar doe je dit anders
dan bij de kapoenen! Ik heb heel
veel zin om volgend jaar samen met
de kapoenen spelletjes te spelen en
lol te maken. Tot binnenkort!

Welpen
Naam: Joppe Van Mierlo (Akela)
Ervaring: 2 jaar welpen
Studierichting: Wiskunde
Totem: Karamelwitte Groothartige
Beensnoek
Motivatie: Helloooo Welpjes, Akela
hier! Ik heb al twee geweldige jaren
beleefd bij de allerleukste tak van de
Scouts en ben het nog altijd niet beu.
Ik heb ook dit jaar weer super, mega,
fantastisch veel zin om heel leuke
avonturen met jullie te beleven op
alle zondagen, het weekend en het
kamp. Hopelijk tot snel! Xxx Akela

Naam: Zoran Browaeys (Shere
Khan)
Ervaring: 2 jaar welpen
Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Totem:
Uraniumgele Innemende Franse
Bulldog
Motivatie: Jooooo fakka welpjes
Hopelijk zijn jullie uitgerust van het
kamp, want Shere Khan is weer
klaar voor een jaartje knallen. Ook
dit jaar gaan wij weer iedereen laten
zien dat wij de aller coolste tak van
de scouts zijn, tot snel!
xoxo Shere Khan

Naam: Tuur Claessen (Tabaqui)
Ervaring: 2 jaar kapoenen, 1 jaar
welpen
Studierichting: Biochemie
Totem:
Meanderblauwe Welwillende Argali
Motivatie: Na mijn eerste jaar als
welpen leiding kan ik maar niet
genoeg krijgen van de welpen. Ik vind
het geweldig om elke zondag
enthousiaste welpjes te ontvangen en
geweldige spelletjes te spelen. En ja
zelfs na 3 jaar leiding kan ik er nog
steeds niet genoeg van krijgen.
Tot 4 september, ik kan alvast niet
wachten.

Naam: Lars de Ridder (Kaa)
Ervaring: /
Studierichting: Architectuur
Totem:
Azelearode Uitdagende Wasbeer
Motivatie: Na 12 jaar als lid, na vele
avonturen en natuurlijk na een geweldig buitenlands kamp ben ik klaar om
elke zondagnamiddag als leiding mee
te ravotten, spelletjes te spelen en super veel plezier te hebben met jullie. Ik
heb op kamp in Ravels al kunnen
proeven van wat het is om welpenleiding te zijn en ik heb al keiveel goesting in het nieuwe scoutsjaar! Hopelijk
jullie ook?
Tot dan! Kaa out

Jonggivers
Naam: Ties Van De Pol

Ervaring: 2 jaar welpen, 1 jaar jonggivers
Studierichting: Muzikant - Piano
Totem:
Schemerpaarse Schelmse Salangaan
Motivatie: Dag Kindjes!
Wist je dat een worm maar liefst 10 harten
heeft?
Wist je dat Coca-Cola vroeger groen was?
Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
Dat wist ik allemaal niet. Wat ik wel weet, is
dat ik dit jaar dubbel zoveel zin heb om weer
leiding te zijn van mijn favoriete tak! Ik kijk
uit al naar de talloze zondagen vol spelplezier waarbij we veel gaan
bijleren van elkaar, maar vooral onszelf gaan kunnen uitleven.
Tot zondag!

Naam: Nathan (Benny) Bax
Ervaring: 1 jaar kapoenen, 1 jaar
welpen
Studierichting: Kok/kelner
Totem:
Toermalijnroze Bedeesde Beermarter
Motivatie: Na 2 jaar leiding te zijn bij
zowel kapoenen als welpen heb ik er
enorm veel goesting in om leiding te
zijn van de Jonggivers! Ik kijk heel erg
uit naar het nieuwe scoutsjaar!
Nathan (Benny)

Naam: Kobe Cuypers
Ervaring: 3 jaar kapoenen
Studierichting:
Bio-ingenieurswetenschappen
Totem:
Magischblauwe Blijgeestige Slaapmuis
Motivatie: Na 3 jaar toffe jaren als kapoenenleiding heb ik zin in iets anders. Ik
kijk er dan ook hard naar uit om leiding
van de Jonggivers te mogen zijn en super
leuke activiteiten voor jullie voor te bereiden. Hopelijk kijken jullie er ook naar uit
om je elke zondag met ons te komen
amuseren. Ik ben er helemaal klaar voor.
Tot in september!

Naam: Tijs Goetelen
Ervaring: 1 jaar welpen, 1 jaar jonggivers
Studierichting:
Bio-chemie en Bio-technologie
Totem:
Ebbenhoutbruine Trotse Sifaka
Motivatie: Hallo allemaal,
Mijn naam is Tijs, maar een deel van
jullie zal mij beter kennen als Mang.
Want na een jaartje bij de Welpen leiding te zijn geweest kom ik weer terug
naar de Jonggivers. En even tussen
ons, ik ben enorm blij om weer terug te
zijn. Bereid jullie dus maar voor op een
absoluut topjaar! Ik heb er alvast heel
veel zin in, hopelijk jullie ook.

Givers

Naam: Lien Rommes
Ervaring: 2 jaar kapoenen, 1 jaar welpen,
1 jaar jonggivers, 1 jaar givers
Studierichting:
Maatschappelijk Werk - Grafisch designer
digitale media
Totem:
Woestijngele Levenslustige Kameel
Motivatie: Heey vriendjes Ik zal maar direct met de deur in huis vallen. Dat is alleszins al beter dan met de fiets in Nederland
vallen. Ge kent da wel, zo van die leiding
dat niet kan stoppen met leiding zijn. En
hier ben ik dan, zo te zien kregen jullie mij niet klein. Hopelijk zijn jullie er iedere zondag. Dan bezorgen jullie mij weer een grote glimlach.
Chroetjez

Naam: Wout Melis
Ervaring: /
Studierichting: Burgerlijk Ingenieur
Totem: /
Motivatie: Heyhey, ik ben Wout. Ofjah zo
noemt ons mama mij toch. Jullie kennen
mij waarschijnlijk nog helemaal niet zo
goed, maar als het gaat over ‘dieje van de
Folia’, dat ben ik dus ;) Vroeger heb ik vele
jaren elke zondag mij met volle goesting
geamuseerd op de scouts. Daar wil ik dit
jaar als leiding zeer zeker weten opnieuw
elke week voor zorgen. Ik ben ook altijd te
vinden voor nen goeie babbel, vaak
'perongeluk' tot in de late uurtjes met een
gezellig kampvuur ;) Ik kijk er alvast enorm
naar uit, dus tot snel!!!

Naam: Louis Bosch
Ervaring: 1 jaar kapoenen, 1 jaar
jonggivers
Studierichting: Landloper
Totem:
Lavendelpaarse Bewuste Serval
Motivatie: Dag kindjes
De nieuwe ‘Bosch’ is hier. Ik heb
misschien minder vetpercentage maar des
te meer goesting in deze jaartje ouleh.
Nieuw jaar, nieuwe tak, nieuwe snit, oude
flauwe humor … . Ma mokt nie uit je hebt nog andere TOPleiding
waar je heen kan gaan als je mij moe bent. Klaar voor actieve
zondagen en tamme maandagen? Klaar voor wensen dat je terug
kapoen was? Klaar om geslacht te worden?
Tot in september!
B there or b ne sjaggereir

Jins

Naam: Ward Mijnendonckx
Ervaring: 2 jaar jonggivers, 2 jaar givers
Werk: Sanofi
Totem:
Melkegpaarse Eigenzinnige Waterwolf
Motivatie: Goejinmorge Jins,
Hopelijk hebben jullie weer zjin om er
weer vol goestjing jin te vliegen. Er zullen weer enkele hjindernissen op ons
pad liggen, maar die zullen we samen
overwjinnen. Goedgezjind met de wjind
jin ons gezicht vjinden we onze weg
weer wel! Dit wordt ongetwijfeld een
onvergetelijk jaar om jinteressante herjinneringen jin te slaan.
Stevige ljinker!
Naam: Tuur Bosch
Ervaring: 3 jaar welpen, 1 jaar jonggivers,
1 jaar givers
Studierichting:
Communicatiemanagement
Totem:
Ochtendblauwe Goedhartige Beo
Motivatie: Ik ben ongelofelijk blij dat ik, ondanks dat ik 5 maanden in het buitenland
zit, mezelf nog keihard kan inzetten voor
natuurlijk de leukste tak!
We gaan dat knallen dit jaar broertjes en
zusjes, en een bangelijk buitenlands kamp
doen!
Peace and love X

Sociale Media
Om op de hoogte te blijven van al onze evenementen, leuke
foto’s of updates : volg ons op Facebook en Instagram.
@scoutsengidsenretie

REDACTIE

Innemende Franse Bulldog

kapoenenleiding
kapoenen@scoutsengidsenretie.be

Wout Mermans

0470 55 17 59

Brikke Janssens

0478 12 70 98

Dries Menten

0470 03 37 36

Maxim Peeters

0468 34 09 87
welpenleiding

welpen@scoutsengidsenretie.be
Joppe Van Mierlo

0492 87 65 58

Zoran Browaeys

0483 50 39 51

Tuur Claessen

0468 30 71 66

Lars De Ridder

0492 50 53 90
jonggiverleiding

jonggivers@scoutsengidsenretie.be
Tijs Goetelen

0471 32 79 93

Ties Van De Pol

0495 87 86 65

Kobe Cuypers

0476 54 61 23

Nathan Bax

0491 59 06 99
giverleiding

givers@scoutsengidsenretie.be
Louis Bosch

0471 60 07 92

Lien Rommes

0495 46 93 00

Wout Melis

0471 76 51 86
jinleiding
jins@scoutsengidsenretie.be

Tuur Bosch

0499 97 09 13

Ward Mijnendonckx

0497 65 79 80
groepsleiding

grl@scoutsengidsenretie.be
Louis Bosch

0492 87 65 58

Joppe Van Mierlo

0486 79 64 74

Zoran Browaeys

0483 50 39 51

