Natuurlijk spelen

Scouting Malden: elke keer weer
uitdagend, avontuurlijk en actief!
Een kampvuurtje maken, een route lopen, een
potje voetballen of hockeyen, een vogelhuisje in
elkaar zetten of iets koken of bakken…je kunt
het zo gek niet bedenken en Scouting Malden
doet het! Elke zaterdag komen zo’n 80 kinderen
uit Malden en omstreken naar de Blokhut midden in het Maldense bos. Daar hebben zij een
super leuke ochtend, middag of avond. Dit allemaal onder begeleiding van (getrainde) stafleden. Heel vaak gaan de kinderen en stafleden
ook nog op kamp. Per leeftijdsgroep verschilt
het of je 2, 3 of zelfs 4 of 5 keer per jaar op
kamp gaat. Voor de jongste groepen kinderen,
de Bevers en de Welpen (tot 11 jaar), wordt er
een blokhut afgehuurd en de Scouts en
Explorers slapen in tenten.

ken leer je bijvoorbeeld hoe je op een verantwoorde manier vuur kunt maken, maak je tochten met een GPS of maak je kennis met het vak
van de banketbakker.
Kortom bij Scouting Malden kun je op allerlei
manieren de uitdaging aangaan en steeds
weer winnen van jezelf. Lijkt het jou ook leuk om
steeds weer andere dingen te doen en te leren
dan is Scouting echt iets voor jou of voor iemand
in jouw omgeving.
– Wil je meer informatie neem dan eens een
kijkje op: www.scouting-malden.nl
– Of stuur een berichtje naar
info@scouting-malden.nl.
– Scouting Malden zoekt ook nog enkele staf
leden om leiding te geven. Iets voor jou?

Vuur maken, GPS of banketbakker

Scouting Nederland is een organisatie die
gebaseerd op de spelvisie SCOUTS. Waarbij
alle letters een betekenis hebben.
Samen
Dit element staat voor de betrokkenheid die je
als scout hebt met de maatschappij, voor de
onderlinge verbondenheid die scouts over de
gehele wereld met elkaar voelen en voor het
internationale aspect binnen Scouting.
Code
Dit element staat voor de normen en waarden

Bij Scouting Malden is het niet alleen maar leuk,
je kunt er ook veel nieuwe uitdagende dingen
leren. Bij scouting doe je dit vaak door middel
van het werken aan een insigne. Aan insignes
werken kan binnen elke leeftijdsgroep en in verschillende thema’s. Bij de jongere speltakken
kun je bijvoorbeeld leren hoe je met een videocamera mooie beelden kunt maken of leren hoe
je op een veilige manier mooie dingen kunt
maken met een zakmes. Bij de oudere speltak-

(de ‘spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.
Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij
de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving
waarin het spel van Scouting gespeeld wordt,
maar ook als opvoedende waarde.
Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een
plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en
steeds weer je grenzen te verleggen.
Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.
Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op
de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief
zijn in oplossingen).
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