Brulmail
Prins Hendriklaan 30

info@scoutingpius12.nl

2264 SW Leidschendam

070-3203040

Datum
30-08-22
03-09-22
10/11-09-22
13-09-22
24-09-22
27-09-22
01-10-22
07/08/09-1022
08-10-22
11-10-22
22-10-22
25-10-22
29/30-10-22
12/13-11-22
28/29-01-23
18/19/20-0523
08-07-23
09-07-23
GG = Gehele Groep

Tijd
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00 – 17:00
Za 12:00 – Zo 15:00
Di 19:30 – 21:00
Za 12:00 – 17:00
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00 – 17:00
Vr 19:30 – Zo 18:30

Speltak
WS
GG
WS
WS
GG
WS
WS
WS

Wat gaan we doen
Dinsdag bijeenkomst
Zeildag
Weekend
Dinsdag bijeenkomst
Open dag
Dinsdag bijeenkomst
Zeildag
Weekend Passaat

Za 10:00 – 13:00
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00 – 17:00
Di 19:30 – 21:00
Za 11:00 – Zo 16:00
Za 10:00 – Zo 15:00
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog

WE
WS
WS
WS
WS
WE
GG
WS

Kanoen
Dinsdag bijeenkomst
Zeildag
Dinsdag bijeenkomst
Botenretour weekend
Weekend
De WOT
Kaagcup

Tijden volgen nog
Tijden volgen nog

WS
WE

Start kamp
Start kamp

WE = Welpen

WS = Waterscouts

Kleding bestellen
Vanaf nu is het mogelijk om op onze website direct je scouting kleding te bestellen. Ga naar het kopje
lid worden en dan kleding bestellen

Je komt dan in het bestel scherm uit. Wanneer de kleding geleverd is ontvang je een verzoek tot
betaling en krijg je via je eigen staf de kleding.
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Weekend Passaat
Voor de Waterscouts
Op Vrijdag 07/10/2022 willen we graag om 19:30 verzamelen op het Pius plein om te beginnen aan
het fantasie weekend, waarbij we naar de Passaat gaan (Het schip waar onze Schipper op werkt). Die
avond zullen we overnachten in Harlingen op de Passaat, de volgende ochtend zullen we uitvaren.
We gaan een route varen die door de schipper is uitgezet (wat afhangt is van het weer natuurlijk).
Die avond zullen of droogvallen of aan 1 van de eilanden liggen om te overnachten. De volgende
ochtend gaan we weer varen naar Harlingen, met een kleine omweg natuurlijk. Waarna we tussen
18:00 & 19:00 uur op de zondag (09-10-2022) terug zullen zijn op het Pius plein.
Voor dit weekend hebben we natuurlijk spullen nodig, onderstaand vind je de bagage lijst.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleding voor heel het weekend
Handdoek
Regenkleding/zeilpak
Warme kleding
Waterschoenen
Zwemkleding
Toiletspullen
Eventueel je eigen kussen (er ligt op elk bed sowieso 1 kussen)

Het ontbijt, lunch en avond eten wordt verzorgd door de staf, als je iets lekkers wil overdag dan moet
je dat zelf regelen.
We gaan van dit weekend natuurlijk een prachtig weekend maken dat vol zit met avontuur en
uitdagingen.
Mochten er nog vragen zijn mail gerust naar info@scoutingpius12.nl of spreek 1 van ons na de
bijeenkomst aan.
Behoudenvaart,
De Zeeverkenners Staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
Na het onwijs leuke zomerkamp staan de scouting bijeenkomsten weer voor de deur waarbij de
welpen weer een vol programma hebben met grandioze activiteiten.
Let erop dat de bijeenkomsten weer van start gaan op zaterdag 27 augustus. Voor een aantal
zaterdagen hebben de welpen activiteiten staan die ervoor zorgen dat de tijden anders zijn dan
normaal deze vindt u hieronder.
Op 3 september staat er een zeildag gepland, waarbij een aantal welpen gaan overvliegen naar de
waterscouts. Hiervoor zal de bijeenkomst worden gehouden op de Kaag van 10:00 tot 17:00. Het is
handig om voor deze dag mee te nemen:
- Lunchpakket
- Regenpak
- Winddichte kleding
- Zonnebrandcrème
Zaterdag 24 september vindt de open dag plaats van 12:00 tot 17:00. Zaterdag 29 oktober zal de
bijeenkomst niet in de ochtend zijn, vanwege Halloween zal deze in de avond plaats vinden. Hiervan
krijgt u nog een aparte uitnodiging met de accurate tijden. In het weekend van 12 en 13 november
vindt er een welpenweekend plaats. Deze tijden volgen nog.
Na het kamp heeft Raksha afscheid van de welpen genomen. Dit vinden wij als welpenstaf best wel
jammer. Zij zal bij de waterscouts als actief staflid fungeren. Vanaf dit seizoen komt er een nieuw
staflid bij de welpen. Wie het wordt zien jullie binnenkort.
Wij hopen dat jullie een heerlijke zomervakantie hebben gehad en weer veel zin hebben in het
nieuwe scouting seizoen vol met spel en avontuur.
Met de vriendelijke welpen groeten,
Akela, Dizzy, Louis & ????

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Als gehele Zeevekenners stafteam hopen wij dat jullie een prachtige zomervakantie hebben gehad en
weer bom vol energie zitten. Wij hebben ons in ieder geval goed vermaakt en hebben lekker kunnen
uitrusten.
Met alle energie die we hebben opgedaan in de vakantie hebben wij voor de aankomende maanden
prachtige programma's bedacht.
Dit belooft dus een leuk, avontuurlijk en spetterend seizoen te worden, lees de agenda bovenaan in
de brulmail goed en noteer dit in je agenda zodat je niks mist en nergens te laat voor aanwezig bent.
Voor de zomervakantie heeft onze 2e stuurman de Zeevekenners verlaten :(
Wij als stafteam vinden dit natuurlijk uitermate jammer, maar gelukkig blijft hij als welpenstaflid
actief binnen de groep wij hebben wel vanaf dit seizoen een nieuw staflid! Wie het is en wat de naam
is van dit staflid wordt jullie snel bekend tijdens de bijeenkomsten.
Wij hopen dat jullie net zo veel zin en energie hebben voor het nieuwe seizoen als wij.
Er is een kleine aanpassing in de dinsdagavond bijeenkomsten, dit doen we nu om de dinsdag. Lees
de agenda boven in de brulmail goed door want daar hebben we alle dinsdagavond bijeenkomsten in
genoteerd!
Behouden vaart,
De waterscouts staf

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!

