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VOORWOORD

S.L.O.T. 2014

Beste leden en ouders,
De laatste weken van het seizoen zijn
aangebroken als deze Nieuwsbrief te perse
gaat. Een aantal zeer leuke activiteiten, zoals
de Zeskamp en natuurlijk als klapper op de
vuurpijl, het Zomerkamp, staan nog op het
programma.

Al 7 jaren op een rij organiseert Scouting
Leonardus
voor
haar
leiding
een
oriëntatietocht, genaamd S.L.O.T.
Deze tocht start om 05:30uur in de ochtend en
eindigt om 17:30uur in de late namiddag. Dit
jaar streden 8 teams om de eer.

In deze nieuwsbrief blikken we terug op april
en mei en kijken we natuurlijk vooruit op het
zomerkamp in Haelen.

Veel leesplezier!

------------------TERUGBLIK--------------REGIO SCOUTING WEDSTRIJDEN
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 april
2014 werden voor de Verkenners en Gidsen
van Regio Helmond de Regio Scouting
Wedstrijden
georganiseerd.
Met
een
deelnemersveld van bijna 40 groepen,
feliciteren we respectievelijk de verkenners en
e
e
gidsen met een 9 en 4 plaats!

Tijdens deze tocht krijgen de deelnemers
cryptische omschrijvingen van plaatsen waar
ze naar toe moeten rijden en daar een
opdracht moeten uitvoeren. Dit jaar moest men
maar liefst 32 locaties bezoeken en uiteindelijk
werd een groepje fanatieke NDLG-ers winnaar
en gingen zij met de felbegeerde wisseltrofee
naar huis.

------------------VOORUITBLIK------------ZESKAMP

ZOMERKAMP PIVO’s
Van woensdag 28 mei tot en met zondag 1 juni
zijn de Pivo’s op zomerkamp geweest naar
Wiltz (Luxemburg). Ze hebben een geweldig
kamp gehad en wellicht zijn er binnenkort
foto’s via de homepage te bewonderen.

Op zaterdag 14 juni 2014 zal voor de
juniorenspeltakken van Scouting Leonardus
een zeskamp georganiseerd worden.
Een dag later, op zondag 15 juni 2014, zal er
voor alle seniorenleden en leiding van de
Scouting in de Regio Helmond ook een
zeskamp worden georganiseerd.

OVERVLIEGEN
In het weekend van 20 en 21 juni 2014 zullen
de meeste speltakken een programma draaien
speciaal voor de leden die volgend seizoen
vanuit de voorgaande speltak naar hun speltak
zullen overvliegen. We hopen dat alle
betreffende leden ook hun plezier weer zullen
vinden bij hun nieuwe speltak.

http://www.scoutingleonardus.nl
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------------------ZOMERKAMP-------------Op zaterdag 12 juli 2014 is het zover, dan gaan
we eindelijk op zomerkamp naar Haelen.
Binnenkort ontvangen de deelnemers een
kampboekje met alle informatie over dit kamp.
Op onze homepage, kun je via de button
Kampen al veel informatie terugvinden over het
komende zomerkamp. Dus nieuwsgierig, dan
snel naar www.scoutingleonardus.nl

-----------BELANGRIJKE INFO---------LEDEN EN LEIDINGBESTAND
Speltak
Bevers
Shanti Welpen
Welpen
Esta’s
Gidsen
Verkenners
Sherpa’s
Rowans
Explorers
Pivo’s
NDLG
Bestuur
Totaal

Leiding

Leden

9
8
9
6
6
8
3
4
8
5
6
4

25
24
39
12
25
37
9
18
14
15
n.v.t.
n.v.t.

76

218

ZOMERVAKANTIE 2014
Na het zomerkamp in Haelen, gaan ook wij
met zomerreces. Dat betekent dat er geen
groepsbijeenkomsten zijn tijdens de
zomervakantie. Wanneer de speltakken weer
beginnen aan het nieuwe seizoen kun je bij
agenda seizoen 2014-2015 zien.

SCOUTING
LEONARDUS WENST
AL HAAR LEDEN
EEN GEWELDIGE
VAKANTIE TOE EN
WE ZIEN JULLIE
GRAAG WEER
TERUG IN HET
SEIZOEN 2014-2015

AGENDA SEIZOEN 2013-2014
14-06-2014
15-06-2014
12-07-2014

Zeskamp junioren
Zeskamp regio
Zomerkamp Haelen

AGENDA SEIZOEN 2014-2015
28-08-2014
29-08-2014
30-08-2014
02-09-2014
03-09-2014
04-10-2014
17-10-2014

Start Explorers
Start Bevers, Rowans, Pivo’s
Start (Shanti)Welpen, Gidsen,
Verkenners
Start Sherpa’s
Start Esta’s
Scoutshop Mobiel
JOTA-JOTI

http://www.scoutingleonardus.nl

