1 december 2021

Een maandelijks kijkje op het reilen en zeilen van de Harlinger Waterscouts

Smullen met oudjaar!

Aanpassen aan corona

Zeg nou zelf: oudejaarsavond is
niet compleet zonder een heerlijke
oliebol, krentenbol of appelbeignet. Laat die lekkernijen op 31
december lekker luxe door ons
thuis bezorgen. Gratis gebracht!
Vanaf 2 zakken krijg je op de dagverse baksels bovendien een leuke
korting. Bestellen kan al:
www.oliebolharlingen.nl

We moeten er weer aan geloven:
strengere coronamaatregelen.
Heel jammer dat we onze scoutingactiviteiten opnieuw moeten
beperken! Maar natuurlijk maken
we er het beste van; we gooien al
onze creativiteit weer in de strijd.
Voor wat momenteel níet kan of
wel móet: graag begrip en medewerking van iedereen.

Vroeg vuurwerk
Waar krijg je op een vrijdagavond
plotseling een lesje lassen?
Bij Scouting natuurlijk! Axel en
Lars maakten de wilde vaart tijdens een opkomst wegwijs in TIG-,
MIG/MAG- en elektrode-lassen.
Albert van de Varia Nova, bedankt
voor beschikbaar stellen van het
schip en Koopmans Scheepsbouw
voor de Supra elektrodes!

En de winnaar is…

Wachtschependag

De Scouting Loterij van de afgelopen maanden was landelijk de
laatste in deze vorm. Maar we
hebben natuurlijk nog wél de prijzen van dit jaar tegoed.
De trekking is morgen! Tover je
loten dus tevoorschijn en lees achterop wat je moet doen als je een
prijs hebt gewonnen.

Ruim 50 Nederlandse waterscoutinggroepen hebben net als wij
een wachtschip. De oudste is de
klipper ‘Alewijn de Groot’ uit 1875.
Jaarlijks ontmoeten de schippers
elkaar op de landelijke Wachtschependag. Zodoende wisselden we
21 november in Dordrecht met
andere groepen heel wat kennis
en ervaringen uit. Interessant!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Activiteitenteam
(+/- 1 dagdeel per maand)

Waar onze leiding wekelijks het programma verzorgt voor de speltakken,
verzorgt het Activiteitenteam de grotere groepsactiviteiten. Van boerenkoolfuif
tot overvliegen, van een gezellige barbecue tot het groepskamp. Dit gezellige
team heeft sinds oktober eindelijk weer een vacature! Iets voor jou?
Mail ons, of bel Barend Jan op 06-22914494. Doen!

Najaarskampen

Vaste bemanning

Al in de zomervakantie planden de
speltakken hun eerste kampen weer
in. De welpen beten het spits af:
in Beetsterzwaag hielpen ze Freek
Vonk een bos vol ontsnapte dieren
vangen. Beregezellig!
De junioren zetten een weekeind
later koers naar Leeuwarden, waar
ze een leuk weekeind beleefden op
de Froskepôlle.

Zonder ferm doorzetten, subsidies en handige handjes was di
Adventure er niet gekomen. Maar
óók niet zonder onze Club van
100, die voor een stevig financieel
fundament onder het schip zorgt.
Daarom hebben we alle Clubleden nu een vast plekje aan boord
gegeven. Aanschuiven mag nog
steeds!

Vrolijk gestemd
We kregen afgelopen maand
zóveel stemmen van vrienden en
bekenden, dat we € 622 tegemoet
mogen zien van de actie Rabo
Clubsupport. Het was voor het
eerst dat we aan deze jaarlijkse
actie meededen, maar het smaakt
naar meer. Onze penningmeester
Remco is inmiddels behoorlijk
vrolijk gestemd ;-)

De Caspar in de Plus

Komende activiteiten

Met een eindsprintje klommen
we naar de 10e plek in de spaaractie van de Plus supermarkt. We
bedanken iedereen die zijn punten
in onze spaarbox gooide, want samen brachten we € 694 bij elkaar.
Een prachtige opbrengst, die we
goed kunnen gebruiken. Allemaal
bedankt, ook de Plus natuurlijk!!

15 jan – BKMWF (iedereen)
19-20 mrt – Groepskamp (iedereen)
29 apr – Weekendkamp welpen
26-29 mei – EUSK ZV
18-23 juli – Zomerkamp JZV
18-24 juli – Zomerkamp ZV
22-26 juli – Zomerkamp Welpen
8-17 aug – NaWaKa WV

Een oogje in het zeil houden?
Check caspardirobles.nl of
facebook.com/caspardiroblesharlingen

