
Ontdek scouting!  

Wij gaan na de zomervakantie een nieuwe groep starten voor jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar. 

Wanneer?  Op vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur 

Waar?  Bij scouting Johannes Vianney, p/a Landgoed de Grote Beek, Grote Beekstraat 12 (en dan doorlopen 

naar de witte keten aan de bosrand). 

Contact?  Mail naar scouts@vianney.nl of bel Marie-Louise Hellings 0631963619 

 

Is scouting leuk voor uw kind?  
Dat is niet 1-2-3 te beantwoorden , scouting is een beleving. Eigenlijk is er geen kant-en-klaar antwoord te geven 

maar is het een kwestie van komen kijken en meedoen!  We kunnen wel proberen om je wat meer informatie over 

scouting te geven.  

Scouting staat voor uitdaging! Omdat je bij scouting jezelf mag zijn en ieder kind de kans krijgt ergens goed in te zijn, 

draagt scouting bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 

Jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar heten bij scouting SCOUTS. Ze ontdekken de wereld om zich heen, koken hun 

eigen maaltijden tijdens het zomerkamp, nemen een eigen film op, lopen tochten, werken aan technieken en nog 

veel meer. Scouts leren samenwerken en worden uitgedaagd om steeds meer zelfstandigheid te laten zien.  

Bij scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel 

plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen 

zich bij scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren 

en vooral ook om vrienden te maken. Bij de scouts doe je dat allemaal! 

Zoals gezegd draait het bij scouting om uitdaging en plezier! Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten 

gebaseerd op een spelvisie. Deze spelvisie heet ook SCOUTS en gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen 

en jongeren. Deze spelvisie zorgt ervoor dat er elke week een ander programma gedraaid wordt. SCOUTS staat voor 

S=samen, C=code, O=outdoor, U=uitdaging, T=teamgevoel, S=spel 

En dan nu een hele belangrijke vraag van ons aan jou 
Kom je op vrijdag 23 augustus een keertje kijken en meedoen? We willen graag met je kennismaken en een leuk 

programma voor je organiseren. Je mag 3x gratis komen kijken! 

Je kunt je aanmelden voor deze kijkavond door een mail te sturen met daarin je naam, je leeftijd en je 

contactgegevens naar scouts@vianney.nl  

Ook als je vragen hebt kun je een mail naar ons sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! 

 

Groetjes, 

Marc, Patricia & Marie-Louise 

www.vianney.nl / scouts@vianney.nl / 0631963619 

 

Wist u dat: 
- de methode van scouting bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren? 

- lichamelijke activiteit de gezondheid en de sociale vaardigheden verbetert? 

- het socialiserende en pedagogische kader van scouting een positief effect op de arbeidsmarkt heeft? 

- de pedagogische begeleiding verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschapscompetenties bevordert? 

- scouting vroegtijdige schooluitval voorkomt? 
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