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Hoi verkenners,
Hier
al
weer
het
laatste
verkennersspoor van dit siezoen. De
koude dagen zijn weer achter de rug
en nu kunnen we ons gaan verheugen
op de zonnige maanden vol leuke en
vooral buiten activiteiten. Zo staan
er de komende 3 maanden weer een
hoop leuke activiteiten op het programma met als klapper op de vuurpijl natuurlijk het zomerkamp!

Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen: Freek
Financiën: Dave
Afmelden: Bob
Hofke 549887

Agenda:
1 mei t/m 3 mei
VZW
19.00 uur verzamelen op ‘t Hofke
Za.9 mei

Hofke

14.00 uur

Za.16 mei Hofke

14.00 uur

Za.23 mei

Geen groep

Afmelden:
Het is belangrijk dat je afmeld zodat wij weten wie er wel en niet
aanwezig zijn tijdens de groep. Je
kunt je afmelden bij Bob. Indien er
niet wordt opgenomen kan je gewoon
de voicemail inspreken. Je kan ook
afmelden op het Hofke op donderdagavond van 20.30u. tot 22.00u of
mailen naar
verkennersleonardus@hotmail.com.
Als je een keer vergeet af te melden
is dit natuurlijk geen probleem. Dit
kan iedereen gebeuren. Mocht het
echter drie keer voorkomen dat er
niet wordt afgemeld dan ben je één
groepsmiddag niet welkom. Welke
zaterdag dit is wordt door de leiding
bepaald.

30-31 mei Hofke
10.30 uur
24 uurs-kamp
Informatie volgt
Za. 6 juni Hofke
??.?? uur
Zeskamp
Informatie volgt
Za.13 juni Hofke

14.00 uur

Za. 20 juni Hofke

14.00 uur

Za. 27 juni Hofke

14.00 uur

Za. 4 juli Jubileum
??.?? uur
Verrassing
Informatie volgt
Za. 11 juli

Geen groep

Za. 18 juli t/m za. 25 juli
Zomerkamp
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Uniform:
Omdat de dagen weer langer en de
temperaturen weer hoger worden
mag je vanaf zaterdag 9 mei in
plaats van je uniform, ook je scoutingshirt aantrekken als je naar de
Verkenners komt. Dit geld natuurlijk
alleen als het weer het toe laat.
Zorg er natuurlijk nog wel altijd voor
dat je genoeg kleren aan hebt. Het
kan vroeg op de avond natuurlijk nog
wel flink afkoelen.

VZW:
Op 1, 2 en 3 mei zal ons 32e vader
zoon weekend kamp plaats vinden.
We hebben weer een mooie blokhut
kunnen vinden. Hier zullen we een
mooi weekend gaan maken samen met
20 verkenners, 17 vaders en 8 man
leiding. Van de verkenners en vaders
die mee gaan wordt verwacht dat ze

op 1 mei om 19.00 uur op het Hofke
zijn. Op 3 mei zullen we rond de klok
van 15.00 weer terug zijn op het
Hofke waar we gezamenlijk af zullen
sluiten.
24 uurs-kamp:
Omdat dit jaar voor scouting Leonardus een feestelijk jaar is door
het 70 jarig bestaan is er voor alle
speltakken een 24 uurs-kamp georganiseerd. Dit kamp zal plaatsvinden
op 30 en 31 mei. De uitnodigingen
volgen nog maar houd deze data vast
vrij in je agenda!
Ook zullen er op zaterdag 30 mei
nieuwe groepsfoto’s gemaakt worden
van alle speltakken en van de gehele
groep. Mocht je niet mee kunnen op
24 uurs-kamp dan is het natuurlijk
wel leuk om toch even langs te komen
voor de groepsfoto’s. Deze zullen
gemaakt worden om 11.00 uur ‘s ochtends. Daarom willen we graag om
10.30 uur verzamelen op het hofke.
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Zeskamp:
Ook dit jaar organiseert scouting
Leonardus weer een 6-kamp voor alle
junioren speltakken. Dit 6-kamp zal
plaats vinden op zaterdag 6 juni.
Zorg dat je deze dag een rugzakje
met droge kleren mee neemt. Van
het 6-kamp volgt nog een uitnodiging
met daarin alle details.

Zomerkamp:

70 jarig jubileum:
Omdat scouting Leonardus dit jaar
70 jaar bestaat is er aan het einde
van het seizoen nog een verrassingsactiviteit gepland voor alle leden. Dit
uitje zal plaatsvinden op zaterdag 4
juli. Wat we precies gaan doen, houden we nog even geheim. De uitnodiging met de exacte tijden volgt nog.

Van zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 25 juli gaan we weer op zomerkamp. Dit zomerkamp zal plaats
vinden in Someren. Wij hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk verkenners mee gaan. Dit wordt door
veel leden en leiding vaak gezien als
het hoogtepunt van het seizoen. De
inschrijfformulieren zijn al de deur
uit en de voorbereidingen zijn al in
volle gang.
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Fietscontrole:

Verjaardagen:

Op zaterdag 13 juni zullen we de
jaarlijkse fietscontrole doen. Deze
is er voor bedoeld dat iedereen met
een goede en veilige fiets mee kan
gaan op het zomerkamp. Als je mee
gaat op zomerkamp, neem dan ook de
fiets mee die je op het kamp ook
mee gaat nemen. De punten waar we
vooral op letten zijn; de banden,
goed werkend licht, goede remmen,
een bel en of alles goed vast zit. Wij
zullen waar nodig op en aanmerkingen
opschrijven die verbeterd moeten
worden. Er wordt van je verwacht
dat je de hier op volgende week hebt
gezorgd dat de fiets helemaal in orde is. Dit zal de leiding dan ook controleren.

Bram v. H
Kevin
Arda
Ted
Hans
Jay
Jim
Ron

09-05
19-05
19-05
22-05
22-05
13-06
29-06
19-07

14 jaar
14 jaar
12 jaar
12 jaar
30 jaar
12 jaar
12 jaar
22 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!!!!!

Wistjedat:
-

-

-

-

Dit al weer het laatste Verkennersspoor was voor dit
seizoen.
Wij als leiding erg veel zin
hebben in alle leuke dingen die
er te komen staan.
Wij hopen dat jullie hier ook
naar uitkijken.
We nog niet gaan verklappen
wat we gaan doen tijdens de
jubileumdag.
We het seizoen gaan afsluiten
met een knallend zomerkamp!

