
 



Ben jij scoutmoedig? 
 
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het 
leven. 

Met een jaarthema als Scoutmoedig kiezen we dit jaar voor 
avontuur. We gaan de uitdaging aan, durven springen en 
nemen het risico. Want door risico’s te nemen, trainen we onze 
durfspier. We lukken, we mislukken, we vallen en we gaan 
weer door. We tellen niet de successen, maar het 
enthousiasme. 

Op verkenning 

Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een 
nieuw avontuur kan je een blauwe plek oplopen. Dat is waar 
scouting voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen je 
helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe 
ervaring betekent. Een leerkans.  

Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je 
gevaar inschatten en je grenzen ontdekken. Door te verdwalen, 
ontdek je nieuwe wegen en nieuwe plekken. De sterren stellen 
ons gerust. En op de top van de berg kan je verder zien. 

Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste 
Frans vraagt of hij zijn drinkbus mag vullen bij Madame of 
Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in het donker. Of 
de queeste naar het absolute middelpunt van jouw gemeente. 

  



Durf! 

Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. 
En wat voor de één spannend is, is voor de ander een fluitje 
van een cent. Anders jezelf durven zijn, is moeilijker dan 
zwijgen en altijd meedoen. Samen een uitdaging aangaan met 
respect voor iedereen, ook dat is scoutmoedig. 

Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het 
overgangsritueel traditie of kies je bewust? En moét die bak 
bier elke groepsraad bovengehaald worden? Niet zomaar 
marshmellows smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, 
maar om veilig kennis te maken met vuur. Geen onmogelijke en 
vettige totemproef, maar erkenning krijgen en gezien worden 
voor al je talenten. 

Wie zijn wij! 

Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en 
Gidsen, trots op ons uniform en waar we voor staan.  We zijn 
zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en 
een standpunt innemen. Maar we durven ook luisteren naar 
ouders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgdheden als 
hun complimenten. 

Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie 
scoutmoedig kiest, blijft sterk staan.   

 

 

 



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 6 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 op 6 oktober¸ steeds 

voor de Scoutsactiviteit. Er zal zowel nieuwe als tweedehands 

scoutskledij verkocht worden. Wie 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.scoutsretie.be/tweedehands-kledingverkoop). 

 
  

stamouders@scoutsretie.be 
Hanne Van Reusel Ann Van de Putte 
Wendy Van Beylen Katrien Donneux 

 



Zondag 29 september kunnen jullie terecht op 
de jaarlijkse Retiese Krikkrak. Dit jaar zal je 
onze Jins hier kunnen terugvinden. Zij zullen 
hier spelletjes helpen begeleiden. Kom dus 
zeker een kijkje nemen en breng vriendjes en 
vriendinnetjes mee! Dit weekend is het geen 
Scouts, hopelijk zien we jullie daar passeren! 
 
 

 
De Mosseldag zal dit jaar op 16 
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 6 maart starten we met de 
jaarlijkse quiz, zaterdag 7 maart is 
er ’s avonds Hawaiian Night voor 
de jeugd.  
  



 
De groepsleiding van 2019-2020 zal niet uit twee, maar uit 
vier personen bestaan. Groepsleiders Stef Rommes en 
Ward Vanleuven starten aan hun vierde en laatste jaar. Ze 
zullen Evelijn Verdonck en Tuur Bosch de kneepjes van 
het vak leren, om zo volgend jaar de fakkel door te geven. 
In dit jaar zal de expertise van Stef en Ward 
gecombineerd worden met een frisse en nieuwe wind van 
Evelijn en Tuur. Deze twee zullen hun uiterste best doen 
om al vanaf dit jaar zoveel mogelijk taken op zich te 
nemen. zodat ze vanaf volgend jaar, er helemaal 
tegenaan kunnen gaan! Tuur zal tot begin februari in 
Nieuw-Zeeland verblijven, en dus alles volgen vanop 
afstand. Vanaf 1 februari zal hij er samen met de anderen 
ook staan.  
 
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 
de Scouts, 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 de Scouts beschikbaar van 14 tot 17 uur, en 
later. Ook kan u ons bereiken via mail. 
 
  



Naam: Lien Rommes 
Ervaring: Één jaar kapoenenleiding, 
één jaar Jonggiverleiding 
Studierichting: Sociaal Werk 
Totem: Woestijngele Levenslustige 
Kameel 
Motivatie: Na een topjaar bij de ruige 
en af en toe wat tamme Jonggivers 
ben ik toch ook weer toe aan een 
goede dosis liefheid en speelsheid. Ik 
kijk er enorm naar uit om samen met 
jou en al je nieuwe vrienden en 
vriendinnetjes de leukste spelletjes te 
spelen, kampen te bouwen, het bos 
in te trekken,… We gaan er een 
onvergetelijk jaar van maken! 
Groetjesss 

 
Naam: Kobe Cuypers  
Studierichting: Bio-ingenieur 
Totem: Magischblauwe Blijgeestige 
Slaapmuis   
Motivatie: Nadat ik vorig kamp 5 dagen 
van het leiderschap bij de kapoenen heb 
mogen proeven was ik helemaal 
verkocht. Dat ik als eerste jaar leider bij 
de kapoenen mag staan is gewoon 
fantastisch. Ik weet zeker dat het dit jaar 
zelfs nog leuker gaat worden en kijk er al 
helemaal naar uit!!! Jullie hopelijk ook! 
  



Naam: Tuur Claessen 
Ervaring: Kazou monitor 
Studierichting: ABA Chemie 
Totem: Meanderblauwe Welwillende 
Argali  
Motivatie: Mij mag je altijd uit mijn 
bed halen voor een leuke 
scoutsactiviteit voor te bereiden. Ik zie 
er al naar uit om me vol in te zetten 
zodat de kapoenen een leuk jaar 
tegemoet gaan! 
 
  
 
 

 
 
 
Naam: Wout Mermans 
Studierichting: Thuis- en 
bejaardenzorg 
Totem: Knalrode Speelse 
Secretarisvogel 
Motivatie: Na 12 jaar als lid 
wil ik jullie dezelfde avonturen 
en plezante momenten laten 
meemaken die ik ooit heb 
gehad. Daarom zal ik me als 
eerste jaar leiding volledig 
inzetten om er voor jullie een 
topjaar van te maken! 



Naam: Evelijn Verdonck 
Ervaring: Één jaar Welpenleiding 
Studierichting: Geneeskunde 
Totem: Azuurblauwe Rechtschapen 
Schroefhoorngeit 
Motivatie: Ik was het afgelopen jaar 
leiding bij mijn allerliefste Welpjes, ik vond 
dit toen zo leuk dat ik met veel plezier er 
nu nog een jaartje bij doe! Ik kan al niet 
wachten om weer een jaar lang samen te 
spelen iedere zondag, om vervolgens af te 
sluiten met een geweldig kamp! Hopelijk 
hebben jullie er ook zin in.  
Veel lieve groetjes, 
Rikki-tikki-tavi 
 
 
 

Naam: Pol Van Herck 
Studierichting: Business 
management 
Totem: Goudgele Sociale Kauw 
Motivatie: Als mijn eerste jaar 
leiding heb ik natuurlijk voor de 
allerleukste tak gekozen: de 
Welpen! toen ik zo oud was als jullie 
heb ik zoveel dingen bijgeleerd! 
Daarom is mijn doel om die dingen 
jullie ook aan te leren zodat jullie 
daar evenveel plezier van gaan 
hebben als ik nu heb. het wordt 
ongetwijfeld een geweldig jaar met 
jullie, ik heb er al super veel zin in! 



Naam: Ties Van de Pol 
Studierichting: Pop- en 
rockmuziek: Muzikant 
Totem: Schemerpaarse Schelmse 
Zwaan 
Motivatie: Als ik terug denk aan 
mijn Scoutsverleden, is de periode 
bij de Welpen mij het meeste 
bijgebleven. De avonturen die ik 
tijdens mijn 12 jaar als lid heb 
meegemaakt zou ik mijn leden ook 
graag laten beleven. Ik ben er klaar 
voor, jullie ook? 

 
 
 
 
 
 
Naam: Lukas Borgers 
Ervaring: Twee jaar Welpenleiding 
Studierichting: Bouw  
Totem: Bliksem Oranje Guitige 
Spitsvogel 
Motivatie: Dit is mijn derde jaar als 
welpen leiding en nog steeds blijft deze 
groep me positief verrassen. Ik kijk er 
enorm naar uit om elke zondag 
activiteiten te doen met de welpen en 
er wederom een topjaar van te maken! 
 
  



Naam: Tuur Bosch 
Ervaring: Twee jaar Welpenleiding 
Studierichting: Orthopedagogie  
Totem: Ochtendblauwe 
Goedhartige Beo 
Motivatie: Na twee jaar leiding te 
zijn van de Welpjes, brei ik er graag 
een derde jaar aan. Naast 
groepsleiding te zijn , zal ik ook 
proberen om bij de Welpen alles in 
goede banen te leiden. ;) Ik heb er 
enorm veel zin in, en kan niet 
wachten om terug te ravotten en te 
spelen met jullie!  
PS: Dit Scoutsjaar zal ik er wel pas 
zijn vanaf februari. Ik ben eerst nog 
vijf maanden in Nieuw-Zeeland! 



Naam: Anaïs Van Leuven 
Ervaring: Één jaar Kapoenenleiding 
Studierichting: Architectuur  
Totem: Engelenroze Tapir  
Motivatie: Het nieuwe Scoutsjaar 
staat weer voor de deur! Na een 
geweldig jaar bij de Kapoenen start ik 
nu met super veel enthousiasme als 
leidster bij de Jonggivers! Ik kijk er al 
naar uit om er samen met jullie een 
fantastisch Scoutsjaar van te maken! 
 
  
 

Naam: Mats Celen  
Ervaring: Twee jaar Jonggiverleiding 
Studierichting: Autotechnologie 
Totem: Robijnrode Trouwhartige 
Slangenhalsvogel 
Motivatie: YEEEEEET! Muhahaha 
van mij ben je nog niet af hoor.  Met 
ons top-jonggiverleidingteam gaan 
we voor leuke en originele 
activiteiten zorgen op 
zondagnamiddag. Tot september, 
Shallas!  
  
  



Naam: Maarten Staes 
Ervaring: Één jaar Kapoenenleiding, 
drie jaar Welpenleiding 
Studierichting: Sociaal werk 
Totem: Peper Rode Felle Gaai 
Motivatie: Na vier jaar leiding te zijn 
geweest ben ik des te meer 
gemotiveerd voor het nieuwe 
scoutsjaar dit keer bij een nieuwe tak. 
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: Gibbe Ongenae 
Ervaring: Drie jaar Kapoenenleiding 
Studierichting: 
Sociale Readaptatiewetenschappen  
Totem: Stormachtig paarse 
Vrijmoedige Salangaan 
Motivatie: Na drie jaar bij de 
jongsten te zitten heb ik besloten 
om dit jaar naar de grote Kapoenen 
(?) te gaan. Ik kijk er enorm naar uit 
om me iedere zondag samen met 
jullie te amuseren en er een topjaar 
van te maken! 
 
  



 
 

Naam: Dirk Jansen 
Studierichting: IT-Netwerkbeheer 
Totem: Guppygele Guitige Panda 
Motivatie: Na 13 jaar lid te zijn wil 
ik graag mijn scoutservaring 
overbrengen aan de jongere 
jaren. Daarom ga ik mij super 
hard inzetten om er een leuk jaar 
van te maken. 
 
 
  



 
Naam: Ward Vanleuven  
Ervaring: Vier jaar Jonggiverleiding 
Studierichting: Ingenieur bij Ravago 
Totem: Cactusgroene plichtbewuste 
sectretarisvogel 
Motivatie: Na vier jaar bij de Jonggivers 
is het eindelijk tijd voor het echte werk. 
De Givertjes! Waar de spelletjes 
complexer zijn en de risico’s groter. We 
gaan er samen een top jaar van maken, 
dat is iets wat zeker is. 
 
 
 
 

Naam: Bas Verryt 
Ervaring: Twee jaar Jonggiverleiding-, 
twee jaar Giverleiding  
Werk: Tegels Van Bergen 
Totem: Maanroze Joviale Mees 
Motivatie: Elk jaar opnieuw moet de 
leiding een tekstje schrijven over hoe 
leuk ze het vinden dat het weer bijna 
Scouts is en dat we er allemaal een lap 
op gaan geven… Dit jaar is dat niet 
anders, alleen heb ik het net al gezegd. 
Tot in september kids!! Love you all <3 

  



Naam: Henrik van den Einden 
Ervaring: Twee jaar Kapoenenleiding, 
twee jaar Welpenleiding 
Studierichting: Afgestudeerd in 
winkel en retailmanagement 
Totem: Kastanje Oranje Ongeremde 
Poedel 
Motivatie: Ik start dit jaar aan mijn 5de 
jaar leiding, dit bij de Givers. 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: Hannes Verdonck 
Ervaring: Drie jaar welpenleiding 
Studierichting: Burgerlijk Ingenieur 
Bouwkunde 
Totem: Goudwitte Ondernemende 
Newfoundlander 
Motivatie: Ik moest van Stef.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: Stef Rommes 
Ervaring: Twee jaar Jonggiverleiding, 
één jaar Giverleiding, één jaar Jinleiding 
Studierichting: Artificial Intelligence 
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 

 
 

  
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kapoenenleiding 

kapoenen@scoutsretie.be 
Lien Rommes 0495 46 93 00 
Kobe Cuypers 0476 54 61 23 
Tuur Claessen 0468 30 71 66 
Wout Mermans 0470 55 17 59 

 
Welpenleiding 

welpen@scoutsretie.be 
Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 
Lukas Borgers 0471 48 77 88 

Ties Van de Pol 0495 87 86 65 
Pol Van Herck 0470 57 40 73 

Tuur Bosch 0499 97 09 13 
 

Jonggiverleiding 
jonggivers@scoutsretie.be 

Maarten Staes 0498 62 92 80 
Gibbe Ongenae 0477 31 86 40 

Anaïs Van Leuven 0471 10 55 22 
Mats Celen 0472 06 01 73 
Dirk Jansen 0498 21 87 41 

 

Giverleiding 
givers@scoutsretie.be 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
 Bas Verryt  0496 28 16 30 

Henrik van den Einden 0499 73 09 64 
 

Jinleiding 
jins@scoutsretie.be 

Hannes Verdonck 0499 27 46 04 
 Stef Rommes  0492 63 84 94 

  

Groepsleiding 
grl@scoutsretie.be 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
Stef Rommes 0492 63 84 94 
Tuur Bosch 0499 97 09 13 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 
 

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


