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Een standaard activiteit bij Scouts Retie vindt op zondag plaats 
van 14u tot 17u aan ons lokaal op de Hodonk. Het gebeurt 
wel eens dat groepen op verplaatsing gaan of op een ander 
moment activiteit hebben, het is dus wijselijk het 
maandprogramma op de website regelmatig te raadplegen.  
 
Onze leden worden naargelang leeftijd in takken opgedeeld: 
 

• 6 tot 8 jaar: Kapoenen 
• 8 tot 11 jaar: Welpen 
• 11 tot 14 jaar: Jonggivers 
• 14 tot 17 jaar: Givers 
• 17 tot 18 jaar: Jins 

 
Binnen die takken spelen zich de activiteiten af, zodat de leden 
met leeftijdsgenootjes spelen. Je stapt dus ook met je volledige 
leeftijdsgroep over naar een volgende tak. 
 
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 €35 voor het 1e kind en €30 voor broers en 
zussen en wordt tegen zondag 7 oktober op onze rekening 
verwacht. Dit lidgeld maakt je officieel lid van Scouts & Gidsen 
Vlaanderen en Scouts Retie, je krijgt korting bij Hopper en je bent 
tijdens alle activiteiten volledig verzekerd. Vermeld ook zeker 
‘Inschrijving’ en de naam van je kind(eren). 
 
  Scouts Sint-Martinus Retie 
Hodonk 11, 2470 Retie 
BE34 0012 9492 9990 
www.scoutsretie.be 
	



Naar goede gewoonte wordt er dit jaar ook weer een 
kledingverkoop georganiseerd door de stamouders. Deze zal 
plaatsvinden tijdens de inschrijvingen en begin oktober, de juiste 
datum wordt nog gecommuniceerd. Er zal zowel nieuwe als 
tweedehands scoutskledij verkocht worden. Wie tweedehands 
scoutsspullen heeft liggen kan die tegen vergoeding bij Ann Van 
de Putte (Violettastraat 6) kwijt. Meer info hieromtrent vind je op 
de website (www.scoutsretie.be/tweedehands-kledingverkoop). 
 
  



Zondag 30 september kunnen jullie vanaf 14u 
terecht op de jaarlijkse Retiese Krikkrak. Dit 
jaar zal je onze Jins hier kunnen terugvinden. 
Zij zullen hier waarschijnlijk spelletjes helpen 
begeleiden. Dus kom zeker een kijkje nemen 
en breng vriendjes en vriendinnetjes mee! Het 
is die dag geen scouts, omdat de leiding op 
weekend is geweest om de rest van het jaar te 
plannen. We zien jullie daar passeren! 
 
 
 

De Mosseldag zal dit jaar op 17 
november doorgaan. Er zijn ook 
kinderporties en alternatieve 
gerechten verkrijgbaar, zodat 
iedereen aan z’n trekken komt. Je 
steunt er onze groep mee, en het 
schijnt nog lekker te zijn ook! 
 

 
 
 
Het 1e weekend van maart vindt 
ons jaarlijks fuifweekend plaats. 
Vrijdag 1 maart starten we met de 
jaarlijkse quiz, zaterdag 2 maart is 
er ’s avonds Hawaiian Night voor 
de jeugd.  
  



 
Ons tweede Scoutsjaar als groepsleiding zit er al op. Het is 
voorbijgevlogen, van de ene leuke activiteit direct weer naar de 
volgende. We hebben de smaak volledig te pakken en gaan er 
dit jaar weer een goed gevuld jaar van proberen te maken.  
 
Onze leidingsploeg is weer enkele koppen gegroeid en bijna 
iedereen heeft weer een jaartje ervaring meer. Samen met deze 
supertoffe leidingsploeg gaan we er een vet gaaf mega super 
jaar van maken! 
 
We hopen alvast op veel nieuwe leden zodat onze groep nog 
toffer kan worden. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!” 
 
 
Stevige linker 
Ward en Stef  
  
 
 
 
  

Wij	omarmen	onze	(oud-)leiding 

Stef     Ward 



Naam: Henrik van den Einden 
Ervaring: 1 jaar kapoenen-, 2 jaar 
welpenleiding 
Studierichting: Retail Management  
Totem: Kastanje Oranje Ongeremde 
Poedel 
Motivatie: Ik start dit jaar aan mijn 4de 
jaar leiding, dit opnieuw bij de 
kapoenen. Ik ben van plan om samen 
met jullie er een onvergetelijk jaar van 
te maken. Dit wil ik doen met behulp 
van leuke activiteiten en momenten die 
we niet snel zullen vergeten. Ik ben 
klaar voor een jaar vol plezier en ik 
hoop jullie ook. 

 
Naam: Gibbe Ongenae 
Ervaring: 2 jaar kapoenenleiding 
Studierichting: Sociale 
Readaptatiewetenschappen 
Totem: Stormachtig paarse 
Vrijmoedige Salangaan 
Motivatie: Tijdens mijn jaartje stam 
miste ik de zondagen ravotten met 
mijn kapoenen. Om die reden 
besloot ik terug als volwaardige 
leider me in te zetten om van elke 
zondag een topnamiddag te maken! 
We maken er samen een 
fantastisch scoutsjaar van!  
  



Naam: Anaïs Van Leuven 
Ervaring: 1ste jaar leiding 
Studierichting: Architectuur 
Totem: Engelen Roze Tapir  
Motivatie: Het nieuwe scoutsjaar staat 
weer voor de deur. En na een 
onvergetelijk jaar in het buitenland, start 
ik nu met super veel enthousiasme als 
leidster bij de kapoenen. Ik kijk er al naar 
uit om elke zondagnamiddag met jullie te 
ravotten en er een fantastisch jaar van te 
maken.	
	
	
	 
 

 
Naam: Fran Ongenae 
Ervaring: Eén jaar Kapoenen 
Studierichting: 2de jaar verpleegkunde 
Totem: Golvendpaarse Vindingrijke 
Caraya 
Motivatie: Na een jaar leiding geweest 
te zijn heb ik er nog steeds geen genoeg 
van, wat natuurlijk onmogelijk is met zo 
een gezelschap als jullie. Dus dit jaar 
ben ik er weer helemaal klaar voor! Ik 
heb men kleine maatjes berehard 
gemist, dus dit jaar zal er weer één 
worden om nooit te vergeten. Elke 
zondag sta ik klaar voor de kapoentjes 
om lekker rond te crossen over het veld, 
paintball te spelen en ons gezicht vol 
modder te smeren!  

  



Naam: Maarten Staes 
Ervaring: 1 jaar Kapoenen-, 2 jaar 
Welpenleiding 
Studierichting: Sociaal Werk 
Totem: Peper rode Felle Gaai 
Motivatie: Na drie jaar leiding te zijn 
geweest ben ik des te meer gemotiveerd 
voor het nieuwe scoutsjaar. Ik kijk er 
enorm naar uit om me elke zondag met 
jullie te amuseren. Ik ga enorm mijn best 
doen om er wederom een topjaar van te 
maken! Ik zie jullie graag terug in 
september, vol goesting, klaar om een 
geweldig scoutsjaar tegemoet te gaan! 
Stevige linker. 
 
 
 

Naam: Tuur Bosch 
Ervaring: Eén jaar Welpenleiding 
Studierichting: Orthopedagogie 
Totem: Ochtendblauwe goedhartige 
Beo 
Motivatie:	Nu ik mijn eerste jaar als 
welpenleiding achter de rug heb, heb 
ik echt de smaak te pakken. Ik kijk er 
enorm naar uit om samen met jullie 
op avontuur te gaan en de wereld te 
verkennen! Mijn motivatie om jullie 
een onvergetelijk jaar te bezorgen is 
dit jaar nog groter dan vorig jaar.		 	



Naam: Evelijn Verdonck 
Ervaring: Eerste jaar leiding 
Studierichting: Geneeskunde 
Totem: Azuurblauwe Rechtschapen 
Schroefhoorngeit 
Motivatie: Vorig jaar heb ik een jaartje 
in Berlijn gestudeerd. Ik vond het daar 
geweldig! Als er iets is dat ik miste, 
dan was het de scouts wel. Elke 
zondagnamiddag kriebelde het bij mij. 
Ik ging mee op kamp met de welpen 
deze zomer en vond dat zo leuk dat ik 
niet twijfelde om welpenleidster te 
blijven. Ik kan niet wachten om er nu 
in te vliegen en er een onvergetelijk 
jaar van te maken met jullie! 
 

	
	
Naam: Hannes Verdonck 
Ervaring: 2 jaar welpenleiding 
Studierichting: Burgerlijk Ingenieur 
Totem: Goudwitte Ondernemende 
Newfoundlander 
Motivatie: Ik ben klaar voor een 3e jaar bij 
de welpen. Ik wed dat jullie er niet zo klaar 
voor zijn als ik. Bewijs me maar dat ik fout 
ben bij de eerste activiteiten. Voor keihard 
ravotten en in de bossen te spelen moet je 
ook dit jaar bij de (te) gekke welpen en de 
fantastische welpenleiding zijn! 
  



Naam: Merel Onzia 
Ervaring: 1 jaar Kapoenenleiding 
Studierichting: Logopedie 
Totem: Avondgele Beminnelijke Katta 
Motivatie: Dag Welpen! 
Na een jaar bij de Kapoentjes ben ik 
helemaal klaar om met sommigen 
door te stromen naar de Welpen. Ik 
hoop dat jullie er net zoveel zin in 
hebben als ik want ik kan niet wachten 
om een heel jaar lang de leukste 
spelletjes te spelen op zondag waar ik 
elke week weer zo naar uitkijk! En niet 
te vergeten: het jaar afsluiten met een 
geweldig kamp! Ik hoop jullie allemaal 
te zien bij de startdag en dat het 
scoutsjaar maar snel begint! 
 
Groetjes en tot binnenkort! 
Merel	

	
Naam: Lukas Borgers 
Ervaring: 1 jaar welpenleiding 
Studierichting: Bouw 
Totem: Bliksem oranje guitige Spitsvogel 
Motivatie: Mijn 2de jaar als welpenleider. 
Het eerste jaar was een topervaring, 
deze toffe bende achterlaten ging niet. 
Dit jaar wordt nog beter, spannender, 
leuker,... gewoonweg top! 



Naam: Nienke Adriaensen 
Ervaring: 1 jaar welpenleiding 
Studierichting: Farmacie 
Totem: Magmarode Warme Spreew 
Motivatie:	 Na een megafijn jaar bij de 
welpen is het eindelijk tijd voor het echte 
werk: de jonggivers! Ik heb er zin in kiddo’s! 
#keihardhakken 
Stevige linker, 
Warme spreeuw 
 
 
 
 
 

Naam: Mats Celen  
Ervaring: 1 jaar jonggiverleiding 
Studierichting: Autotechnologie 
Totem: Robijnrode Trouwhartige 
Slangenhalsvogel 
Motivatie:	Jow jow It’s je brow 
Mats! Mijn eerste jaar bij de 
jonggivers was buitengewoon leuk, 
dus waarom niet gewoon nog is ne 
keer? Met ons top-
jonggiverleidingteam gaan we voor 
leuke en originele activiteiten 
zorgen op zondagnamiddag. Ik kijk 
er al naar uit! Tot dan! 

  



Naam: Ward Vanleuven 
Ervaring: 3 jaar Jonggiverleiding 
Werk: Onderhoudstechnieker 
Totem: Cactusgroene plichtsbewuste 
Secretarisvogel 
Motivatie: Ik heb al 3 jaar leiding mogen 
zijn bij de jonggivers en doe er met veel 
plezier nog een jaartje bij. Ik ben er van 
overtuigd dat het dit jaar alleen nog maar 
zotter gaat worden dan vorige jaren. 
   
 
 
 

 
 

 
Naam: Ward Mijnendonckx 
Ervaring: Eerste jaar leiding 
Studierichting: Diergeneeskunde 
Totem: Melkwegpaarse 
Eigenzinnige Waterwolf 
Motivatie: Ik zit niet zoals vele 
anderen al mijn hele leven bij de 
scouts, maar nu zie ik dat ik heel wat 
gemist heb. Scouts is altijd supertof 
en daar wil ik mede voor zorgen. 
Hopelijk zie ik jullie binnenkort en 
kunnen we er een stevig begin aan 
maken. 

  



 
 

Naam: Lien Rommes 
Ervaring: Eén jaar 
Kapoenenleiding 
Studierichting: Sociaal Werk 
Totem: Woestijngele 
Levenslustige Kameel 
Motivatie: Na een topjaar bij de 
kleine kapoentjes heb ik ook wel 
eens zin in wat oudere stoere 
jonggivers. Kampen bouwen en 
door de neet ploeteren hoort daar 
ook zeker bij! De klassiekers zullen 
ook dit jaar zeker weer aan bod 
komen. Ik heb heel veel zin in een 
leuk, spannend en energiek jaar 
met jullie! 
 
Stevige linker 
Levenslustige kameel 

 
  



 
Naam: Charlotte Verryt  
Ervaring: Eén jaar Jonggiverleiding 
Studierichting: Sociaal Werk 
Totem: Exotisch Geel Integer 
Smelleken	 
Motivatie:	Na 1 jaar leiding te zijn 
geweest bij de onvergetelijke 
jonggivers ben ik klaar voor een 
nieuwe uitdaging. JAJA DE GIVERS!  
Ik vind het zelf heel spannend en kan 
dus niet wachten om er weer een 
geweldig jaar van te maken. Dit moet 
zeker lukken met mijn 2 stoere 
medeleiders en topgivers zoals jullie. Tot snel!  
 
Veel scoutsgroetjes 
 

Naam: Bas Verryt 
Ervaring: 2 jaar Jonggiver-, 1 jaar 
Giverleiding  
Werk: Tegels Van Bergen 
Totem: Maanroze Joviale Mees 
Motivatie: Vorig jaar was eerste jaar 
leiding bij de Givers, ik wist meteen dat 
dit een groep pubers was waar ik zeker 
meerdere jaren van mijn leiding 
carrière zou willen slijten. Met al een 
beetje ervaring zie ik het jaar helemaal 
zitten en gaan we er samen weer een 
gezellig, leerrijk maar vooral KEI VET 
jaar van maken! Tot in september! 
 



Naam: Raoul Adriaensen 
Ervaring: 1 jaar jonggiverleiding 
Studierichting: Nog op zoek 
Totem: Schalkse mustang 
Motivatie: Yoo iedereen, ik ben Raoul 
en ik ben 19 jaar. Nadat ik vorig jaar een 
jaar ervaring heb opgedaan bij de 
jonggivers ga ik er nu samen de familie 
Verryt een kei show jaar van maken bij 
de Givers. Als jullie er evenveel zin in 
hebben als mij dan gaat het dit jaar  
helemaal goedkomen! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	 
  



Naam: Marnix Int Panis	
Ervaring: 2 jaar welpen leiding, 1 jaar 
giverleiding 
Studierichting: Master Geschiedenis 
Totem:	Gebroken Witte Spitsvondige 
Tarbagan 
Motivatie: Jullie zijn mijn motivatie! Nog 
niet tegen jullie ouders zeggen, maar dit 
jaar gaan we met de jins naar het 
buitenland! Ik heb er alvast heel veel zin 
in (of moet ik zeggen: “jin in”?). Tot zo! X 
 
 
 

Naam: Stef Rommes 
Ervaring: 2 jaar Jonggiver-, 1 jaar 
Giverleiding 
Studierichting: Industrieel Ingenieur 
Totem: Vulkanisch Bruine 
Onverstoorbare Olifant 
Motivatie: Motivatie!? ’t Is omdat het 
moet ja! Nee nee, ik heb zielsveel 
goesting om samen met jullie er een 
onvergetelijk jaar van te maken! 
Samen gaan we er het hele jaar stevig 
tegen aan zodat we heel de wereld 
rond kunnen trekken! Of ja toch een 
stukje Europa. Veel liefs. Stef xoxo 

 
 

  
 
 



   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Welpenleiding 
welpen@scoutsretie.be 

Maarten Staes 0498 62 92 80 
Tuur Bosch 0499 97 09 13 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 
Hannes Verdonck 0499 75 14 60 

Merel Onzia 0471 35 91 22 
Lukas Borgers 0471 48 77 88 

Jonggiverleiding 
jonggivers@scoutsretie.be 

Nienke Adriaensen 
Mats Celen 0472 06 01 73 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
Ward Mijnendonckx 0497 65 79 80 

Lien Rommes 0495 46 93 00 

Giverleiding 
givers@scoutsretie.be 

Charlotte Verryt 0490 43 42 46 
Bas Verryt 0496 28 16 30 

Raoul Adriaensen 0472 12 57 16 

Jinleiding 
jins@scoutsretie.be 

Marnix Int Panis 0499 38 18 75 
Stef Rommes 0492 63 84 94 

Bij opmerkingen of vragen kan je steeds iemand van ons bereiken!

Kapoenenleiding 
kapoenen@scoutsretie.be 

Henrik van den Einden 0499 73 09 64 
Gibbe Ongenae 0477 31 86 40 

Anaïs van Leuven 0471 10 55 22 
Fran Ongenae 0493 62 08 50 

Groepsleiding 
grl@scoutsretie.be 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
Stef Rommes 0492 63 84 94 

0471 13 46 02 


