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Taken:
· Begeleiden van bijeenkomsten met groepen

kinderen;
· Thematische programma’s maken;
· Bereidheid om weekenden en kampweken

mee te begeleiden;
· Zorgdragen voor het schoon achterlaten

van gebruikte ruimtes;
· Bereidheid tot hand en spandiensten in de

vereniging;
· Contacten met ouders onderhouden;
· Bereidheid om deel te nemen aan scouting-

cursussen.

Wat heb jij te bieden:
· Leiding kunnen geven aan een groep

kinderen en of jongeren;
· Organisatorische vaardigheden;
· Zelfstandig kunnen werken in een team;
· Enige mate van creativiteit hebben;
· Affiniteit met, interesse in scouting werk;
· Leeftijd vanaf 18 jaar.

Wat hebben wij te bieden:
· Gezellig team;
· Je kunt een positieve bijdrage leveren aan

de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
· Je kunt je sociale en organisatorische

vaardigheden verder ontwikkelen;
· Je kunt je leidinggevende vaardigheden

verder ontplooien.

Wij zoeken vrijwilligers (m/v) die leiding willen
geven aan één van onze speltakken. Hieron-
der geven wij aan wat wij menen dat een
leider of leidster in zijn/haar mars dient te
hebben:

CREACREACREACREACREATIEF?TIEF?TIEF?TIEF?TIEF?
TIJD?TIJD?TIJD?TIJD?TIJD?
AFFINITEIT MET SCOUTING?AFFINITEIT MET SCOUTING?AFFINITEIT MET SCOUTING?AFFINITEIT MET SCOUTING?AFFINITEIT MET SCOUTING?
OUDER DAN 18 JAAR?OUDER DAN 18 JAAR?OUDER DAN 18 JAAR?OUDER DAN 18 JAAR?OUDER DAN 18 JAAR?

Maak van je vrijetijd een prachtige tijd met
een gezellig team, leuke sociale contacten,
en heel veel mogelijkheden jezelf te ont-
plooien.

WORDT LEIDING VAN

SCOUTING

SCOUTING en LEIDINGSCOUTING en LEIDINGSCOUTING en LEIDINGSCOUTING en LEIDINGSCOUTING en LEIDING

Bij Scouting is altijd iets te beleven. Elk
weekend zijn duizenden jongens en
meisjes met z’n allen aan het Scouten.
Wat dat inhoudt? In ieder geval een
heleboel plezier. Op een actieve manier
met elkaar bezig zijn.

Natuurlijk is daarbij leiding nodig. Creatieve
mensen die er lol in hebben om met een
groep kinderen of jongeren aan de gang te
gaan. En die het een uitdaging vinden om de
verveling te lijf te gaan met telkens nieuwe
activiteiten. Voel je je aangesproken? Lees
dan snel verder!

SCOUTING IS ACTIEFSCOUTING IS ACTIEFSCOUTING IS ACTIEFSCOUTING IS ACTIEFSCOUTING IS ACTIEF

Afhankelijk van de leeftijdsgroep maken
Scouts survival-tochten, gaan op excur-
sie, voeren een musical op, maken
bouwwerken van touw en hout, organi-
seren een sporttoernooi en ga zo maar
door.

De leiding van de groep (misschien jij...?)
maakt het programma zelf en helpt de
jeugdleden daarmee. Een paar uur per week
in het weekend is het raak: het spel wordt
gespeeld; het programma vindt plaats.

Contactpersoon: L. Stel, Telefoon: 0622490222



SCOUTING
voor de wijken

Meezenbroek. Palemig, Schandelen en Grasbroek

Gebouw Trefcentrum ‘t H.K.
Henri Jonasstraat 1, 6415 jh Heerlen

LEID(ST)ERS M/V
GEZOCHT

Scouting verveelt

nooit!

ALALALALALGEMENE INFORMAGEMENE INFORMAGEMENE INFORMAGEMENE INFORMAGEMENE INFORMATIETIETIETIETIE

Scouting Sint Jan Baptist is de plaats waar
het allemaal gebeurd en omdat iedere
leeftijdsgroep zijn of haar spelletjes wilt
spelen, is de groep verdeeld in speltakken. In
de speltakken worden door de leiders en de
leidsters programma’s gedraaid die aanslui-
ten bij de leeftijdsgroep.

SPSPSPSPSPELELELELELTTTTTAKKENAKKENAKKENAKKENAKKEN

BEBEBEBEBEVERSVERSVERSVERSVERS
Bevers zijn jongens en meisjes
van 5 tot 7 jaar.
ESTESTESTESTESTASASASASAS
Esta’s zijn jongens en meisjes van
6 tot 11 jaar.
SCOUTSCOUTSCOUTSCOUTSCOUTSSSSS
Scouts zijn jongens en meisjes
van 11 tot 15 jaar.
EXPLEXPLEXPLEXPLEXPLORERSORERSORERSORERSORERS
Explorers zijn jongeren (M/V) van
15 tot 17 jaar.
PPPPPIVIVIVIVIVO’SO’SO’SO’SO’S
Pivio’s is de jongerengroep van
17 tot 23 jaar.

Kampvuur
Tochten
Landelijke- en Regioactiviteiten
Bosspel
Kaart lezen
Milieu- en Natuureducatie
Survivalen
Trektochten
Kamperen
Fietsen
Knutselen
enzovoorts...

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN

Ruim 100.000 jongens en meisjes in ons
land zijn lid van scouting.
Samen met zo’n 25.000 kaderleden vormen
zij de grootste jeugd en jongerenvereniging
van Nederland.
Wereldwijd zijn 25 miljoen jongens en
meisjes lid van Scouting.
Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbe-
steding, dat is wat Scouting te bieden heeft.
Maar Scouting is meer: naarmate een
jeugdlid ouder wordt en langer bij Scouting
is, neemt de zelfstandigheid toe en de
begeleiding af.
Onze scoutinggroep is één van de 1500
groepen die door heel Nederland zijn aange-
sloten bij Scouting Nederland.

www.scoutinfo.nl


