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Datum
25/26-01-2020
08-02-2020

Speltak Wat gaan we doen
GG
WOT
WS
Klussen kaag

15-02-2020
14-03-2020
28-03-2020
11/12-04-2020

Tijd
Za 09:00 – Zo 16:00
Za, Mogelijk
anderen tijden
volgt nog
Za 14:00 – 17:00
Za 10:00 – 17:00
Za 14:00 – 17:00
Za 10:00 – Zo 15:00

18-04-2020
25-04-2020
25/26-04-2020
09/10-05-2020
16-05-2020
21/23-05-2020
30-05-2020
06-06-2020
13/14-06-2020
27-06-2020
04-07-2020
18-07-2020
19-07-2020

Za 14:00 – 16:00
Za 10:00 – 13:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog
Za 10:00 – 16:00
Za 10:00 – 17:00
Tijden volgen nog
Za 10:00 – 17:00
Za 10:00 – 17:00
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog

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

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

WS
GG
WS
WS

Boten draaien
NL Doet
Boten te water laten
Boten naar de kaag
(weekend)
Opendag
Meijendel
Weekend op de kaag
Weekend op de kaag
Pre kaagcup
Kaagcup
Ergens naartoe
Zeildag
Groepsweekend
Zeildag
Zeildag
Start kamp
Start kamp

WS = Waterscouts

De Winter Overlevings Tocht!!!
Lentetempraturen in januari dat kan natuurlijk niet. Om toch het wintergevoel te krijgen organiseert
de staf ook dit jaar weer één van de hoogtepunten van het scoutingjaar. De Winter overleving tocht:
de WOT!! Op 25 en 26 januari wordt onder leiding van het bestuur door alle leden, loodsen en
stafleden van onze groep een echte wintertocht gelopen in een van de mooiste natuurgebieden van
Nederland! De WOT-organisatie is al op verkenning geweest en er ligt al een prachtige route klaar.
Op de route zal de organisatie op diverse plekken avontuurlijke activiteiten organiseren voor het
echte overlevingstochtgevoel.
Alle leden worden op zaterdag 25 januari om 09:00 uur op het Pius XII plein verwacht. Daarna
vertrekken we per auto naar de start van de WOT-locatie. Op zondag 26 januari om 15:00 weer
terug.
De welpen lopen een tocht die wordt aangepast op hun leeftijd en uithoudingsvermogen, de
welpenstaf loopt de tocht met de welpen mee.
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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Iedereen moet zelf eten en drinken meenemen om de zaterdag te overleven: een lunch en drinken
voor de zaterdag. 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
De volgende spullen adviseren wij mee te nemen:
- Luchtbed of matje
- Slaapzak
- Eten en drinken voor zaterdag
- 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 luchtbed. Deze mogen op zaterdagochtend worden
ingeleverd en worden naar de eindlocatie (misschien een gebouw) gebracht zodat iedereen na de
wandeltocht over droge spullen kan beschikken.
Samengaan we er weer een spectaculaire tocht van maken. Vragen kunnen worden gestuurd naar
info@scoutingpius12.nl.
Scoutgroet van de organisatie,
Maarten Lammers, Aad-Tobias Huijbens, Peter van Es, Rob Zandbergen en Lennert Kulker

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 is weer een nieuwjaar nadat wij 2019 met een groot feest hebben afgesloten staat scoutingjaar
2020 weer voor de deur. Ook dit jaar gaan wij weer fantastisch leuke dingen doen van
winteroverlevingstochten tot kamp het wordt allemaal weer een groot spektakel. Uiteraard starten
wij met de grandioze winteroverlevingstocht ook wel de WOT genoemd deze tocht vindt plaats op 25
en 26 januari, tijdens deze tocht zullen de welpen en stafleden een mooi stukje Hollands natuur te
zien krijgen. Waar is dat mooie stukje natuur? Dat is zelfs voor ons stafleden nog een grote
verrassing. Wij zullen tijdens dit weekend ook logeren op de nog niet onthulde locatie dit houdt in
dat het handig en verstandig is als we onze slaapzak en luchtbed meenemen uiteraard is warme
kleding zeer aangenaam. Meer informatie waaronder een paklijst vindt u bij het algemene stuk over
de WOT hierboven.
We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn zodat wij dit grote avontuur samen kunnen beleven.

Verder hebben wij op 22 februari bij de scouting carnaval dit betekent dat alle welpjes verkleed in
hun carnavals kostuum mogen komen het thema van die dag zal ook alles met carnaval te maken
hebben. De bijeenkomst tijden van die dag zijn wel gewoon van 10:00 tot 12:00.

Op 21 maart is het internationale vriendje dag dit betekent dat iedereen zoveel vriendjes en
vriendinnetjes mee mogen nemen als ze willen. Wij zullen dan een mega leuke bijeenkomst hebben
met veel spel en avontuur.
Wij wensen alle welpen een goede jacht,
Akela, Dizzy, Loui

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 grandioze openingsspel tijdens de eerste bijeenkomst is de staf bij elkaar
gekomen om een uitgebreide planning te maken. Hierdoor is de agenda (bovenaan in de
brulmail) goed gevuld met weekenden, zeildagen en anderen leuke activiteiten. Niet getreurd we
hebben voor de datums die niet benoemd staan ook leuke programma’s gepland staan.
Binnenkort gaan we op WOT en hier willen jullie natuurlijk meer over weten, lees hiervoor het stuk
dat is geschreven door de WOT-organisatie. Hier staat alles in dat je moet weten om goed voorbereid
op WOT te gaan.
Wij wensen jullie een 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!

