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Datum
8-11-2022

Tijd
Di 19:30 – 21:00

19-11-2022
22-11-2022

Za 9:00 – 12:30
Di 19:30 – 21:00

26-11-2022
3-12-2022
6-12-2022

Za 10:00 – 12:00
Za 10:00 – 12:00
Di 19:30 – 21:00

10-12-2022
17-12-2022
20-12-2022

Za 14:00 – 17:00
Za 12:00 – 10:00
Di 19:30 – 21:00

24-12-2022
24-12-2022
31-12-2022
7-1-2023

Za
Za 17:00 – 19:00
Za
Za 14:00 – 17:00

28/29-012023
18/19/20-052023
08-07-2023
09-07-2023
16-7-2023
16-7-2023

Za 9:00 – Zo 15:00

Speltak Wat gaan we doen
WS
Dinsdagavond
bijeenkomst
WE
Regiospel
WS
Dinsdagavond
bijeenkomst
WE
Installatie
WE
Sinterklaas
WS
Dinsdagavond
bijeenkomst
WS
Boten de loods in
WE
Kerstbrunch
WS
Dinsdagavond
bijeenkomst
WE
Geen bijeenkomst
WS
Kerstdiner
GG
Geen bijeenkomst!!!
WS
Eerste bijeenkomst
nieuwjaar
GG
De WOT

Tijden volgen nog

WS

Kaagcup

Tijden volgen nog
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog
Tijden volgen nog

WS
WE
WE
WS

Start kamp
Start kamp
Einde kamp
Einde kamp

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

WS = Waterscouts

De Winter Overlevings Tocht!!!
Of we dit jaar een echte winter krijgen is nog even afwachten. Om toch het wintergevoel te krijgen
organiseert het WOT team na 2 jaar afwezigheid weer een van de hoogtepunten van het
scoutingjaar.
De Winteroverlevingtocht: de WOT!! Op 28 en 29 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 druk bezig om een mooie route te
maken door dit gebied. Op de route zal de organisatie op diverse plekken avontuurlijke activiteiten
organiseren voor het echte overlevingstochtgevoel.
Alle leden worden op zaterdag 28 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 29 januari om 15:00 weerterug.
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!
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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.
Samen gaan we er weer een spectaculaire tocht van maken. Vragen kunnen worden gestuurd naar
info@scoutingpius12.nl.
Scoutgroet van de organisatie
Lennert,Peter, Arjan, Rob en Maarten

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

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

Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
De programma's zijn vol aan de gang. Op 19 november hebben we een gezamenlijk spel staan met
andere scoutinggroepen uit de regio. Let op! De tijden wijken af van het reguliere programma. We
verzamelen 09:00 op het Piusplein en we zijn om 12:30 weer terug. Het is handig om voor deze
ochtend mee te nemen:
- rugzak met drinken en eten
- regenpak (afhankelijk van het weer)
In de aankomende weken hebben we leuke activiteiten op de planning te staan, waaronder een
installatie, sinterklaasactiviteiten en een kerstbrunch. Houd goed de agenda in de gaten voor actuele
tijden. Voor de installatie is het noodzakelijk dat je je scoutingtrui en shirt aan hebt. We gaan hier
een feestelijke ochtend van maken. Voor de kerstbrunch komt binnenkort in het Houten Huis een
lijst te hangen. Daarop kun je invullen wat je meeneemt voor deze brunch.

Met de vriendelijke welpen groeten,
Akela, Dizzy, Louis & Chil

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,
Na een prachtig vaarseizoen is het onderhoud seizoen begonnen. We hebben hiervoor een mooie
planning gemaakt als staf om ervoor te zorgen dat we niet elke bijeenkomst bezig zijn met
onderhoud. Mocht je vrienden hebben of familie die wil helpen op zaterdag 10 december om de
boten de loods in te krijgen, zouden wij dat erg waarderen.
En vanaf volgende week is de Schipper ook weer aanwezig!
Graag zien we jullie weer tijdens de bijeenkomsten voor prachtige programma’s!
Behouden vaart,
De waterscouts staf

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

