Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Joshua, 43 jaar jong en ben sinds kort gestart als
leiding van de junior scouts.
Als kind heb ik alle speltakken van scouting al mogen
ontdekken, waarna ik leiding ben geweest van de
Gidsen en Rowans. (destijds nog gescheiden groepen)
Scouting blijft altijd in je bloed zitten!
5 jaar geleden heb ik mijn kinderen bij scouting Pius XII
aangemeld waarna ik al snel de verleiding niet kon
weerstaan om ook zelf, als plusscout, onze vereniging te
leren kennen.
Buiten scouting ben ik werkzaam als securitymanager,
hou van Geocaching en heb ik een grote voorliefde voor oude Volkswagens.

Ik ben Yanniek Ledoux, 22 jaar en al 16 jaar actief lid van
onze groep scouting Pius XII.
Ik ben begonnen bij de bevers, heb vervolgens alle speltakken
doorlopen en ben uiteindelijk doorgegroeid tot staflid van de Jr.
scouts.
Ik heb van mijn hobby ook mijn beroep kunnen maken en werk
als juf op een basisschool. Hier ben ik vooral te vinden in groep 6
en groep 1/2.
Ik heb heel veel zin in het komende scoutingjaar,
we gaan er samen iets leuks van maken!

Ik ben Marcel de Jong en niet nieuw bij Pius XII maar wel nieuw bij de JR-Scouts. Ondanks
dat ik nog vele andere dingen doe vind ik het belangrijk om gewoon wekelijks het spel van
scouting te spelen en voeling te houden met wat de jeugd bezig houd. Ik heb dus ook zonder
twijfel meteen ja gezegd toen ik gevraagd werd voor de JR Scouts. Scouting is voor mij een
levenslange ontdekkingsreis over een pad dat vele wegen kent met de bestemming steeds in
zicht. Vol passie en overgave neem ik de scouts graag een stukje mee op deze
ontdekkingsreis om samen nieuwe dingen te ontdekken,
uitdagingen aan te gaan, grenzen te verleggen en natuurlijk
onderweg wat kattenkwaad uit te halen want ook daarvan kun je
leren. Wist je dat scouts kattenkwaad uithalen best moeilijk
vinden? Ze zijn veel te braaf opgevoed!
Ook ik leer nog steeds nieuwe dingen bij de JR Scouts en neem dat
graag weer mee in mijn rol van trainer / coach van stafleden in de
regio of als organisator van gave activiteiten zoals bijvoorbeeld de
Scoutifestatie (2010 en 2017). Andersom neem ik ook veel
ervaring mee terug naar Pius XII. Ik ben best trots dat ik 2x op
landelijk niveau als projectleider de kar heb mogen trekken van
het organisatieteam om met ruim 1000 jongeren de Wereld
Jamboree bij te wonen. Ik heb heel veel onvergetelijke
herinneringen aan Japan (2015) en Noord-Amerika (2019). Het is onbeschrijfelijk bijzonder
om 45.000 scouts uit meer dan 150 landen gedurende 10 dagen in vrede bij elkaar te zien en
samen heel veel plezier te zien hebben. Dat gevoel geeft mij nu ik dit schrijf weer kippenvel.
Het is zo bijzonder dat ik heel graag een stukje van dat kippenvel gevoel terug wil brengen
naar Pius XII en doe dat nu vol overgave bij JR Scouts. Ik hoop dat ik aan de JR Scouts iets van
mijn scouting ervaringen kan doorgeven.

Ik ben Faye Vossen, 19 jaar oud
Ik heb afgelopen jaar mijn havo diploma gehaald en ben nu
eerstejaars student biometrie.
Ik zit al vanaf mijn 5e bij scouting en heb alle speltakken doorlopen.
op het moment zit ik bij de stam.
Ik vindt het leuk om anderen te helpen en daarom ben ik staf
geworden bij de jr.scouts. Ik hoop dat ik de kennis en het plezier wat
ik heb opgedaan op Scouting, kan overdragen.

Wat doen wij eigenlijk bij de jr scouts?
Bij de junior scouts doen we elke week ons best om een leuke mix te bedenken tussen leren en
spelen. Zo leren wij vuur maken, tenten opzetten, koken en pionieren. Maar gaan we ook graag het
bos in om spellen te spelen of doen we aan sport en spel. Daarnaast lopen we af en toe een tocht.
We bereiden ons ook voor op de RSW (regionale scouting wedstrijden) waar we met heel veel
andere scouting groepen uit de regio elk jaar een weekend aan deelnemen. Eens per jaar gaan wij
een week op zomerkamp, waar we een week lang vooral plezier hebben, maar ook goed leren
samenwerken.

