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WIJ HEBBEN 
JOUW HULP 
NODIG!
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Wij, scoutinggroep Sint Joris uit Zutphen, zijn op 
zoek naar nieuwe leiding! 

Blader dit boekje eens door, om te kijken of het iets 
voor jou is. We hebben verschillende speltakken 
met verschillende leeftijden, die allemaal extra 
hulp kunnen gebruiken om onze leden van jong tot 

oud een fijne tijd te bezorgen.  

Wil je bijvoorbeeld niet iedere week komen helpen 
maar om de week, of weet je nog niet zeker of het 

iets voor jou is? Alles is bespreekbaar!  

En ken je misschien iemand anders die dit ook 
interessant zou vinden? Laat diegene vooral dit 

boekje zien. Alle hulp is welkom! 

OP ZOEK NAAR LEIDING

12CONTACTGEGEVENS

BEVERS 45-7 jaar

6WELPEN 7-11 jaar

8SCOUTS 11-15 jaar

10EXPLORERS 15-18 jaar

11ROVERS 18-21 jaar
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BEVERS
5-7 jaar

INTERVIEW MET ALETTE (21 JAAR)

Wat was jouw mooiste moment in de tijd dat je leiding was?

Mijn mooiste moment was denk ik toch wel tijdens mijn eerste kamp als 
leiding. Wat was dat ontzettend gezellig! Je maakt scouting dan op een hele 
andere manier mee, namelijk gezellig met elkaar.   

Waar geniet je het meest van?

Het klinkt cliché maar ik geniet het meest van de lachende gezichtjes van de 
bevers. Vooral als je ze de verhalen hoort vertellen tegen hun ouders over 
wat ze allemaal gedaan hebben, dan weet ik dat de ochtend weer geslaagd 
was en dat wij het als leiding weer goed  gedaan hebben.

Waarom ben je in eerste instantie leiding geworden?
Ik ben leiding geworden omdat ik veel van kinderen houd. De beverspeltak 
bestond niet meer en we hadden erg veel vraag naar deze leeftijdsgroep, dus 
ben ik samen met andere leiding deze speltak gestart nadat het een aantal 
jaren stil lag. Het was leuk om samen met andere heel gezellige mensen 
deze groep te starten.

Waarom zou je over vijf jaar nog steeds leiding willen zijn?
Ik word er gewoon heel vrolijk van. Het is fijn om buiten te zijn en alles om je 
heen even kan vergeten door gewoon lol te maken met de kinderen en de 
andere leiding.BEN JIJ ONZE NIEUWE LEIDING?
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ZOU JIJ DIT 

KUNNEN ZIJN?

INTERVIEW MET MARTIJN 
(23 JAAR)

Wat was jouw mooiste moment in de tijd dat je 
leiding was?

Wanneer kinderen die niet lang geleden nog vreemdelingen 
waren, elkaar helpen tijdens opkomsten en met elkaar 
optrekken.

Wanneer kinderen zo enthousiast zijn over de opkomsten 
dat ze vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de 
volgende opkomsten. De glimlach op gezichten als ze horen 
dat ze op scouting, in tegenstelling tot thuis, veel meer 
mogen. Het is oké om vies te worden, met handen te eten, 
vuur te maken, en in bomen te klimmen. 

Waar geniet je het meest van?

Ik geniet het meest van de gezelligheid. Lachende kinderen 
en geinen met medeleiding/ouders. Ik geniet van het 
zien van de groei van kinderen zowel in vaardigheden als 
mentaal.

Waarom ben je in eerste instantie leiding geworden?
Daar was geen vraag over. Mijn hele leven zat ik op scouting 
en wilde ik al. Ik heb een passie voor leiding geven aan 
groepen, en een visie van waar ik zelf in de toekomst wil 
zijn en leiding geven bij de scouting hoorde daarbij. Ik ben 
leergierig en houd ervan om mensen dingen te leren. Mijn 
studie tot docent scheikunde sluit hier ook bij aan. 

Waarom zou je over vijf jaar nog steeds 
leiding willen zijn?

Over 5 jaar ben ik nog steeds leiding omdat ik nog lang niet 
ben uitgeleerd. En zodra ik ben uitgeleerd heb ik de kans om 
anderen te leren wat ik weet.

WELPEN
7-11 jaar
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SCOUTS

11-15 jaar

LEUKE ACTIVITEITEN 
ORGANISEREN?

INTERVIEW MET 
ANNE (21 JAAR)

Wat was jouw mooiste 
moment in de tijd dat je leiding 
was?

Het mooiste en leukste vind ik 
dat ik elke week weer opnieuw 
met de kinderen lol mag trappen. 
Het maken van de opkomsten en 
daarmee de kinderen weer opnieuw 
blijven uitdagen. 

Waar geniet je het meest van?
Het elke keer weer opnieuw iets 
bedenken waar we de kinderen 
helemaal blij van krijgen. 
Opkomsten maken die ze over 5 of 
10 jaar nog zullen herinneren. Ook 
met kamp er een onvergetelijke 
tijd van maken. Dat ze het ook nog 
hebben over dat ene leuke/gave/
bijzondere kamp.

Waarom ben je in eerste 
instantie leiding geworden?
Ik ben leiding geworden omdat ik 
graag kinderen wil vermaken. De 
kinderen komen elke zaterdag weer 
terug omdat wij ervoor zorgen dat 
dit de moeite waard is!

Waarom zou je over vijf jaar 
nog steeds leiding willen zijn?

Omdat leiding zijn nooit saai is. Je 
blijft jezelf uitdagen om iets nieuws 
te verzinnen. Omdat kinderen 
komen en ook weer gaan zie je 
veel nieuwe gezichten. Je ziet de 
kinderen gewoon groeien in wat ze 
kunnen en dat verveelt nooit.
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EXPLORERS ROVERS
15-18 jaar 18-21 jaar

INTERVIEW MET 
RICHARD (57 JAAR)

Wat was jouw mooiste 
moment in de tijd dat je leiding 
was?

Een jubileum zomerkamp in Borculo. 
Het thema was “tijdmachine”. We 
hadden als leiding een toneelstuk 
gemaakt met een professor die zijn 
eigen tijdmachine had gemaakt. 
Veel spektakel met rook en effecten. 
Schitterend! 

Waar geniet je het meest van?

De activiteiten met explorers. Hoe 
de jongvolwassenen hun eigen 
programma’s maken. Af en toe 
moeten we ze een beetje op weg 
helpen om ze van programma’s 
te voorzien. En als ze dan na de 
explorers ook nog leiding worden 

dan is dat helemaal geweldig. 
Verder vind ik de gezamenlijke 
activiteiten met de hele groep 
geweldig en geniet ik erg van de 
bakactiviteiten in onze zelfgemaakte 
pizza ovens.

Waarom ben je in eerste 
instantie leiding geworden?

Omdat ik het spelenderwijs 
overdragen van kennis aan jeugd 
ontzettend leuk vind. Verder vind 
ik het bedenken van avond- en 
bosspelen erg leuk. Het is ideaal 
om naast een drukke baan mijn 
hoofd leeg te kunnen maken.

Waarom zou je over vijf jaar 
nog steeds leiding willen zijn?

Over 5 jaar hoop ik als leiding met 
“pensioen” te gaan. De nieuwe jonge 
generatie staat al aan de deur te 
kloppen. Dus ik maak graag plaats 
voor de nieuwe generatie.

De rovers maken hun eigen opkomsten. De rovers bestaan uit actieve leiding 
en leden die scouting nog erg leuk vinden. Ze komen samen zonder dat 
ze op dat moment de zorg en verantwoordelijkheid hebben van hun eigen 
speltak kinderen. Dit is de plek om gezellig scouting met elkaar te beleven. 
Een leuk bijkomend extraatje als je in deze leeftijdsgroep valt en leiding wil 
geven!
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Draai een keer gezellig mee!

Bezoek ook onze website. We plannen graag 
een dagdeel met je in. Liever ons op een 
andere manier helpen? Sluit je aan bij één 
van onze commissies en help bijvoorbeeld 
mee met het organiseren van het jaarlijkse 
zomerkamp of het onderhoud aan één van 
onze locaties.  

Bezoek hiervoor onze website: 
https://www.st-joris.nl/vrijwilliger 

SLUIT JE BIJ 
ONS AAN!


