1 november 2021

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

Het was knal!

Hoogtepunt van het jaar

Zaterdag 2 oktober was het bij de
doop van di Adventure een gezellige
bedoening, met veel gasten.
Onder andere wethouder Harry
Boon hielp mee om de fles champagne tegen de boeg te laten
knallen. Op een behouden vaart!
Wil je dit mooie moment nog eens
beleven: klik hier.

Ze zijn er vóór het het weet: de
zomerkampen. We prikten de data
al, zodat iedereen er rekening mee
kan houden. De welpen gaan van
22 t/m 26 juli 2022 op zomerkamp,
de junior-zeeverkenners van 18 t/m
23 juli, de zeeverkenners van 17 of
18 t/m 24 juli en de wilde vaart van
8 t/m 17 augustus.

WarmeWinterActie
12 en 13 november kun je bij ’t
Dok terecht voor onze WarmeWinterActie: voor € 7,50 koop je
een heerlijk warme deken voor bij
het kampvuur, over je slaapzak
of thuis op de bank. Voor 15 euro
koop je een kekke Caspar-muts.
Van de opbrengst kopen we een
fijne pelletkachel in di Adventure!

Samen Caspar

Het mag nog even…

Het is voor iedereen goed te weten
dat onze vereniging een speciaal
geldpotje heeft: ‘Samen Caspar’.
Wie de contributie, een bloes of
een kamp moeilijk kan betalen, die
kan een bijdrage krijgen. Zo kan
iedereen 100% meedoen.
Dus: krappe beurs? Geef een seintje
aan iemand van leiding of bestuur.

Tot en met 13 november loopt nog
de sponsoractie van de Plus.
Bij elke 10 euro aan boodschappen
ontvang je een sponsorpunt. Scan
de QR-code of gooi je bon in ons
krat in de Plus of in de Plusspaarbus in de hal van ’t Dok. Hoe meer
punten, hoe meer euro’s voor onze
kas. Alvast bedankt voor je hulp!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Catering-crew
(+/- 2 keer per jaar)

De lunch voor de opening van di Adventure, eten tijdens groepskamp,
boerenkool tijdens onze jaarlijkse fuif of een grote pan stoofpot voor de
vrijwilligersavond: bij de Caspar houden we van lekker eten! Lijkt het je leuk zo
nu-en-dan te (helpen) koken voor een grote groep?
Mail ons, of bel Barend Jan op 06-22914494. Doen!

Applaus voor jezelf

Nieuwe ambassadeur

Onze kas is lekker bijgevuld, want
iedereen verkocht dit jaar z’n
boekje Scoutingloten. Hartstikke
goed gedaan, je mag jezelf een
schouderklopje geven. Zo zie je
dat we samen een heleboel voor
elkaar kunnen boksen! En nu maar
duimen dat iemand de hoofdprijs
wint... De trekking is 2 december.
Zie daarna www.scoutingloterij.nl

Bear Grylls is de Chief scout van
het Verenigd Koninkrijk, wereldbekend dankzij zijn surivaltochten
overal op aarde. Maar wíj hebben
nu Freek Vonk! Sinds kort is deze
ultieme avonturier de Chief scout
van Scouting Nederland. Freek wil
scouts graag inspireren tot uitdagende activiteiten.
Zie https://bit.ly/3tZwvlJ

Diplomagolf

Hekgolf

Op 2 oktober reikten Emile en
Gerben CWO-diploma’s uit aan
Lynn, Quicy, Manuel en Bjorn
(junior-zeeverkenners), Susanne
en Sarina (zeeverkenners) en
Axel (wilde vaart). Eén dag later
haalde Emile zelf de kwalificatie
Motordrijver, net als Bart.
Netjes gedaan allemaal!!

In het kielzog van al deze diploma’s volgde er op 9 oktober nóg
een rijtje. Douwe, Mirthe, Ywan,
Miloeska, Stephan, Liesanna,
Jessica en Sam oefenden nog
een laatste keer op het binnenhalen van drenkelingen en haalden
daarmee zelf hun CWO-2 binnen.
Langzamerhand worden we er
best goed in, in dat zeilen!

Rainbow Scouting

Komende activiteiten

Bij de Caspar vinden we het belangrijk en logisch dat iedereen
binnen Scouting zichzelf kan zijn.
Moet je daar speciaal een regenboogvlag voor uithangen? Allerlei
kerken, overheden en bedrijven
doen dat wel, jaarlijks op 11 oktober. Dit jaar hesen wij de vlag ook,
dan is het maar duidelijk!

5-7 nov – Weekendkamp JZV
10-12 dec – Weekendkamp ZV
19-20 mrt – Groepskamp
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

