Brulmail
Prins Hendriklaan 30

info@scoutingpius12.nl

2264 SW Leidschendam

070-3203040

Datum
28-8-2018
1-9-2018
1-9-2018

Tijd
Di 19:30
Za 10:00
Za 13:00 – 15:30

Speltak
WS
WE
WE

15-9-2018
22-9-2018
22-9-2018

Za 10:00 – 17:00
Za 12:00 – 17:00
Za 10:00 – 12:00

WS
WS
WE

25-9-2018
29/30-9-2018
13-10-2018
20-10-2018
27-10-2018
27-10-2018
3-11-2018
10/11-11-2018
20-11-2018
24-11-2018
1-12-2018
15-12-2018
22-12-2018
25-12-2018
29-12-2018
29-12-2018
26/27-1-2019
18-5-2019
29-5 T/M 1-6
15/16-6-2019
20-7-2019

Di 19:30 – 20:30
Za 12:00 – Zo 15:00
Za 10:00 – 17:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 19:00 – 21:00
Za 10:00 – 12:00
Za 10:00 – 13:00
Za 12:00 – Zo 14:00
Di 19:30 – 21:00
Za 14:00 – 20:00
Za 14:00 – 17:00
Za 10:00 – 14:00
Za 16:00 – 19:00
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00- 12:00
Za 19:00 – 21:00
Za 09:00 – Zo 15:30
Za 12:00 – 16:00
Volgt nog
Za 12:00 – Zo 15:00
Volgt nog

WS
WS
WS
WS
GG
WE
WE
WE
WS
WS
WS
WE
WS
WS
WE
GG
GG
GG
WS
GG
GG

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

Wat gaan we doen
Start seizoen
Start seizoen
Eerste bijeenkomst bij de
Hubertus Brandaan
Vlietdagen
Zeildag (sport week)
Sport en spel! (sport
week)
Vervroegd stoppen ☹
Weekend
Zeildag
Boten retour
Halloween verassing
Geen bijeenkomst
Herfstwandeling
Weekend
Baksavond
Kookwedstrijden
Boten de loods in!
Verrassing! 😊
Kerst Diner
Geen bijeenkomst
Geen bijeenkomst
BCANY
De WOT
Open dag
Kaagcup
Groepsweekend 60 jaar
Start kamp

WS = Waterscouts

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Privacywetgeving,
U heeft vast al regelmatig gehoord van de nieuwe privacywetgeving. Ook als vereniging
hebben we hiermee te maken. Het bestuur heeft daarom voor u duidelijk inzichtelijk
gemaakt hoe wij met uw gegevens omgaan. We hebben dit beschreven in ons privacy
stament. U kunt deze informatie vinden op onze website.

Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
Na een fantastisch zomerkamp en een zomervakantie hopelijk vol leuke activiteiten
is het weer tijd voor een nieuw scoutingseizoen. Om te beginnen willen wij twee
nieuwe stafleden verwelkomen die vanaf de start van het nieuwe seizoen elke
bijeenkomst aanwezig zullen zijn. T. Sluis komt na 2 jaar als actieve
zeeverkennersstaf overvliegen om ons team te versterken en M. De korte komt
direct uit de zeeverkennerswacht. beide kijken uit naar het nieuwe seizoen.
Verder willen we nog enkele punten uit de brulmailagenda wat verder toelichten.
De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op de Hubertus Brandaan maar we ontvangen jullie graag
om 13:00 op het Piusplein. Afsluiten doen we om 15:30 op de Hubertus Brandaan. Dit omdat alle
gevonden voorwerpen van kamp bij de Huub liggen en we dus zo de ouders de mogelijkheid bieden
om te zoeken naar eventuele verloren voorwerpen.
22 september is een dag vol sport en spel. Dit omdat die week de regio Leidschendam een sportweek
organiseert om jongeren te motiveren te gaan sporten. Wij als scouting doen natuurlijk mee en het is
dan ook leuk om deze dag met zo veel mogelijk kids door te brengen. Daarom zijn vriendjes en
vriendinnetjes van harte welkom.
We wensen jullie een goede jacht en tot de 1e bijeenkomst.
-De welpenstaf,
Akela, Dizzy, Baloe & Louis
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Na een super leuk kamp en een hele fijne vakantie gaan we weer met frisse
moed beginnen met een nieuw seizoen.
Er is een wisseling in de staf;
Tijmen gaat naar de Welpen ☹
Dylan wordt onze nieuwe kabelgast 😊
Het nieuwe super enthousiaste staf team voor het aankomende seizoen is:
Schipper Dennis
1e stuurman Boris
Hofmeester Niels
Kabelgast Dylan
Als staf hebben we er super veel zin in om met jullie de laatste insignes te halen voordat het
onderhoudsseizoen begint.
Daarnaast zijn de zeildagen en weekenden al ingepland voor de aankomende periode. Zie
hiervoor de agenda boven in de brulmail. Ook hebben we eind oktober een super leuk
weekend van botenretour.
Behouden vaart,
De Waterscout staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!

