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Datum
15-08-2020

Tijd
Za 11:00 – 18:00

15-08-2020
22-08-2020
29-08-2020
12-09-2020
19-09-2020
19-09-2020
26-09-2020
03-10-2020
17-10-2020
31-10-2020
05-12-2020
19-12-2020
19-12-2020
26-12-2020
29-12-2020
30/31-01-2021

Za 10:00 – 12:00
Za 10:00 – 18:00
Za 10:00 – 18:00
Za 10:00 – 18:00
Za 11:30 – 13:30
Za 13:00 – 16:00
Za 10:00 – 18:00
Za 10:00 – 13:00
Za 09:00 – 18:00
Za 19:00 – 21:00
Za 10:00 – 12:00
Za 17:00 – 19:00
Za 18:00 – 21:00
Geen bijeenkomst
Di 19:30 – 21:00
Za 10:00 start
Zo 15:00 einde
Tijden worden nog
bekent gemaakt
Tijden worden nog
bekent gemaakt

13 t/m 15-052021
17-07-2021

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

Speltak Wat gaan we doen
WS
Start nieuw seizoen op
de kaag
WE
Start nieuw seizoen
WS
Zeildag
WS
Zeildag
GG
Overvliegen
WE
Opendag
WS
Opendag
WS
Zeildag
WE
Herfstwandeling
WS
Botenretour (dag)
GG
Halloween soos
WE
Sinterklaas
WE
Kerstdiner
WS
Kerstdiner
GG
Geen bijeenkomst
GG
BCANY
GG
WOT
WS

Kaagcup

GG

Start kampen

WS = Waterscouts

Van het bestuur, We gaan weer beginnen!!!
Na de superleuke kampen gaan we op 15 augustus gaan weer beginnen met de bijeenkomsten!
Allereerst nogmaals dank aan alle vrijwilligers voor de inzet die er is geleverd voor de kampen!
Omdat we dit jaar al veel hebben moeten missen aan bijeenkomsten beginnen we dit jaar wat eerder
met het nieuw scouting seizoen. Net als iedereen zullen we ook het nieuws blijven volgen om te
kijken hoe COVID-19 de wereld en de scouting in zijn greep houdt. Als het nodig is passen wij ook
weer onze bijeenkomsten en huisregels op de omstandigheden aan. We hebben voor nu besloten
om voorlopig geen weekendjes weg te houden. Wel houden we er rekening mee als alles wat
rustiger wordt dat we dan in het najaar een botenretour kunnen plannen en in de winter onze WOT!
Voorlopig is dit nog onder voorbehoud en zullen we moeten afwachten hoe het gaat lopen.
Namens het bestuur,
Lennert Kulker, Voorzitter

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
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Vlietdagen/Open dag
Op zaterdag 19 september houden wij een opendag bij ons op de scouting! De vlietdagen van de
gemeente gaan niet door zoals we deze kennen. De gemeente heeft wel gevraagd aan alle
deelnemers van de vorige edities om in de week van de vlietdagen een open dag te organiseren op
eigen terrein. Dat doen we natuurlijk graag! Dus op zaterdag 19 september open dag bij Scouting
Pius XII Leidschendam! Om het aantal mensen zoveel als mogelijk te spreiden en de 1,5 meter te
kunnen garanderen is de opendag wat langer dan normaal. De welpen zijn welkom van 11:30 tot
14:00 en de waterscouts van 13:30 tot 17:00. We hopen op een grote en veilige opkomst!
Vriendjes/Vriendinnetjes en familie is natuurlijk van harte welkom!

Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
Na weer een geweldig kamp gaan we 15 augustus weer beginnen met de bijeenkomsten. We zorgen
weer voor superleuke programma’s. In september gaan twee welpen over naar de waterscouts. Op
deze zeildag gaan wij samen met de waterscouts een superleuke overvlieg programma dag van
maken. De tijden van deze dag staan in de agenda. Op 19 september hebben we ook een opendag,
meer info hierover staat verderop in deze brulmail. Op 3 oktober gaan we een herfstwandeling doen.
We verzamelen op het Piusplein en gaan dan naar een leuke verrassingen locatie.
En natuurlijk zijn er altijd vriendjes en vriendinnetjes welkom om mee te doen.

Tot de 15de.
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!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Na een fantastisch kamp en een zonnige zomer gaan we zaterdag 15 augustus het seizoen
weer starten met een zeildag, waarbij we jullie graag om 10:00 op de Kaag zien. Om 18:00
eindigt de zeildag aan de betonen steiger op de Kaag. Dit geldt ook voor 22 en 29 augustus. Na deze
hopelijk mooie zeildagen zullen wij vanaf 1 september weer beginnen met de reguliere dinsdagavond
bijeenkomsten.
Op 12 september zal onze wacht uitgebreid worden met twee welpen die dan zullen overvliegen
naar de waterscouts. Dit zal van 10:00 tot 18:00 plaatsvinden op de Kaag en daarbij wordt, net als bij
de andere zeildagen, gerekend op eigen vervoer.
Als jullie nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die ook een dag vol scoutingavonturen mee willen
maken, vraag en neem ze vooral mee naar een van onze bijeenkomsten.
Mochten er nog vragen, opmerkingen of afmeldingen zijn dan kunt u mailen naar
info@scoutingpius12.nl.
Behouden vaart,
De Staf

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

