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Datum
26/27-1-2019
2-2-2019

Tijd
Za 09:00 – Zo 15:30
Za 10:00 – 12:00

23-3-2019
6/7-4-2019
20-4-2019
4-5-2019
11/12-5-2019
18-5-2019
29-5 T/M 1-6
15/16-6-2019
20-7-2019

Za 10:00 – 14:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 10:00 – 17:00
Za 10:00 – 17:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 12:00 – 16:00
Volgt nog
Za 12:00 – Zo 15:00
Volgt nog

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

Speltak Wat gaan we doen
GG
De WOT
WE
vriendjes-envriendinnetjes dag
WE
Naar Meijendel
WS
Weekend op de kaag
WS
Zeildag
WS
Zeildag
WS
Weekend op de kaag
GG
Open dag
WS
Kaagcup
GG
Groepsweekend 60 jaar
GG
Start kamp

WS = Waterscouts

De Winter Overlevings Tocht!!!
Dit jaar is er weer de traditionele winter overlevingstocht: de WOT!! Op 26 en 27 januari wordt onder
leiding van het bestuur door alle leden, loodsen en stafleden van onze groep een heroïsche tocht
afgelegd door een prachtige bosrijke omgeving ergens in Nederland. We vertrekken op zaterdag 26
januari om 08:30 uur per auto vanaf het Pius XII plein en komen op 27 januari om 15:00 weer terug.
De afstand van de tocht voor de welpen ingekort en dus haalbaar voor iedereen, de welpenstaf
loopt de tocht met de welpen mee.
Iedereen wordt geacht zelf eten en drinken mee te nemen om de zaterdag te overleven: een lunch
en drinken voor de zaterdag. Let op! Je hebt tijdens de tocht drinkwater nodig om zelf een lekkernij
te maken. Zorg dus dat je dit meeneemt en bewaard tot de staf zegt dat je het kan gebruiken.
Wanneer je denkt dat chips en snoep noodzakelijk zijn om te overleven dan zal dit oogluikend
worden toegestaan. Enige vereiste is dat je het zelf in je bagage meesleept tijdens de tocht
Tijdens de zaterdagavond hebben we een speciaal programma, om het jubileum jaar in te luiden
hebben we op de zaterdag avond de “Pius XII got’s talent show”. Alle scouts mogen een act opvoeren
om de grote “Pius XII got’s talent show bokaal” te winnen. Je mag dit alleen of samen met andere
scouts doen. Bereid het thuis voor en degene met de mooiste kleding en beste act wint de bokaal!
De laatste zaterdag voor de WOT (19 januari) moet je bij de staf aangeven wat voor en met wie je de
act gaat opvoeren. Er is tijdens de bijeenkomst dan ook tijd om met de staf kan je act voor te
bereiden en de staf kan je helpen met goede ideeën en zal tips uitdelen!

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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De volgende spullen adviseren wij mee te nemen:
- Luchtbed of matje
- Slaapzak
- Eten en drinken voor zaterdag
- Drinkwater
- Goede wandelschoenen
- Handdoek en toiletspullen
- Warme kleding (genoeg voor twee dagen)
- Regenkleding
- Zaklamp
Let op, zoals gebruikelijk dien je zelf de bagage tijdens de tocht mee te nemen, zorg dus voor een
goede rugzak. Uitzonderingen zijn de slaapzak en je luchtbed. Deze mogen op zaterdagochtend
worden ingeleverd. De welpen mogen al hun bagage inleveren, alleen het eten, drinken voor de
zaterdag en een regenpak moet worden meegenomen in de rugzak.
Het belooft een heel leuk weekend te worden, vragen kunnen worden gesteld via
bestuur@scoutingpius12.nl.
Scoutgroet van de organisatie
Maarten Lammers, Arjan van Es, Rob Zandbergen en Lennert Kulker

Gelukkig nieuw jaar,
Allereerst voor al onze scouts, leiders, vrijwilligers en hun familie een goed en avontuurlijk 2019
gewenst. Voor de Pius XII is 2019 een speciaal jaar, het is namelijk 60 jaar geleden dat onze
vereniging is opgericht en dat gaan we vieren. We trappen het jaar af met de hele groep op de WOT!
Een weekend aan het eind van deze maand met alle scouts, leiders en het bestuur. In de avond
wordt het jubileum gevierd met een bonte avond, dus dat wordt feest! Later in het jaar organiseren
we weer een leuke opendag en gaan we ook nog op groepsweekend naar de Kaag. Dat gaat leuk
worden!
We hopen dat we als groep in het jubileum jaar lekker door blijven groeien, iedereen moet weten dat
wij al 60 jaar een superleuke vereniging zijn waar je op een speelse en leuke manier leert zelfstandig
te zijn. Je maakt vrienden voor het leven en ontwikkelt je tot een zelfverzekerde stoere leider!
Het wordt een prachtig 60 jarige lustrum en ik heb het met jullie allemaal te vieren!
Lennert Kulker
Voorzitter

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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Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
Het nieuwe jaar is begonnen en al heel snel komt er weer een heel leuk evenement
aan. 26 en 27 januari gaan we met de hele groep een weekend weg en zullen we een
winteroverlevingstocht (WOT) lopen. Het is belangrijk om daarom dus de juiste
spullen mee te nemen, zie daarvoor het stukje in de brulmail over de WOT zelf.
2 februari is het vriendjes-en-vriendinnetjes dag bij de welpen. We hebben die dag
zoals gewoonlijk weer een spectaculair programma en het lijkt ons als staf erg leuk
als er zo veel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes worden meegenomen zodat ook zij
eens kunnen zien en beleven hoe leuk scouting is.
23 maart zal de bijeenkomst van 10:00-14:00 duren. Dit omdat we graag een dagje naar Meijendel
willen gaan. Het is daarom ook handig om een lunchpakketje mee te nemen!
We hopen jullie hierbij genoeg te hebben geïnformeerd.
-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 het vorige jaar fantastisch afgesloten te hebben met de BCANY party is het nu tijd
voor een nieuw jaar vol met spel en avontuur. Dit jaar bestaat onze groep ook 60 jaar
nog meer reden om er een groot feest van te maken dus hou de agenda goed in de gaten
want er staan een hoop leuke programma's in die je zeker niet wilt missen.

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!

