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EUSK zoekt handjes

Het EUSK zoekt mouwenopstropers die met
Hemelvaart 200 jeugdleden een fantastisch
kamp willen helpen bezorgen. Houd je van
tilwerk, heb je twee gouden handjes voor
de technische dienst, ben je een keukenprins(es) of sta je liever achter de bar? Mail
EUSK of geef het door via SOL voor 7 mei!

3 mei 2022

www.scoutingfryslan.nl

100e obligatie

Boot gezocht!

Regioraad

Poiesz JSA

Sneek is druk met de verbouw en ondertussen werd de 100e obligatie uitgegeven en wel aan de ontwerper van het
obligaat zelf! Scouting Sneek: van harte,
een grandioze actie!

Scouting Sneek zoekt een hard-kuntstof
bootje (3 à 4 meter) voor het verbeteren
van de zeillessen. Dus als je er nog een
hebt, vaar ‘em richting Houkesloot, want
Greate Pier gebruikt hem graag!

Voorzittersvacature!

Per direct is onze regio op zoek naar een
nieuwe regiovoorzitter! Ben jij enthousiast, heb je goede ideeën voor de koers
van de regio en wil je dit samen met het
regiobestuur gaan oppakken? Kijk dan
snel eens op de vacaturepagina!

WAMPEX ‘21/’22

WAMPEX staat voor Weekend AMPhibious
EXpedition: weiland, bos, heide, water en
veel kompaswerk. Geplaveide wegen worden gemeden, onbegaanbaar terrein moet
’s nachts worden bedwongen. Over watergangen liggen drijfbruggen of balken en
soms is een kompas het enige houvast. Dát
en meer onderscheidt de WAMPEX van een
gewone wandeling. Binnenkort een variant
in Opsterland! Meer informatie op hun site.

19 mei kijkt de regioraad terug naar 2021
en vooruit naar 2022 en verder. Wil je meeluisteren, meespreken of meestemmen?
Kom dan als afgevaardigde of als geïnteresseerde naar de regioraad! Vanaf 19.30 uur
in Leeuwarden bij de Duco van Martena.

Veel groepen hebben een bedrag gekregen
van de Poiesz Jeugdsponsormuntenactie.
In totaal hebben er 12 Scoutinggroepen
in Fryslan meegedaan, waarbij meerdere
groepen tegen de €1000 kregen en een
aantal zelf meer!

Scherm in gebruik

Het Scoutingmuseum Fryslân heeft het
scherm, dat mede mogelijk is gemaakt door
de regio, in gebruik genomen. Wij waren wel
benieuwd, dus hebben we het museum gevraagd een fotootje te sturen en dat is gelukt! Bewonder mee!

7e watergroep?

We waren er bijna ingetuind, de 7e watergroep van onze regio zou in Leeuwarden
komen! De Burmania kondigde aan na lang
heimelijk overleg de concurrentie met de
Duco aan te willen gaan! Gelukkig was het
Glimke al uit, want in de loop van de dag
ging het lampje branden ;)

AGENDA

Burdine in zwaar weer

,,De echte kracht is eruit’’, constateert Oostenveld in de LC. Daarom zoekt Burdine
nadrukkelijk naar mensen die zich volledig
willen inzetten. Als zich binnen vier weken
geen mensen melden die zich 100 procent
willen inzetten valt het doek voor deze
club op 30 juni.

19 mei								
| Regioraad
26/29 mei					| EUSK
3/5 juni							
| NPK
3/5 juni							
| PKD
11 juni							| Zomereditie
														
Volleybalwedstrijden/
														
Scoutingcafé
18 juni								
| Jungle dag
25 juni								
| Bever-Doe-Dag

Het Glimke is de maandelijkse nieuwsbrief vol nieuwtjes en weetjes uit Regio Fryslân. Heb jij ook een mededeling? Mail dan
naar de redactie via glimke@scoutingfryslan.nl. Lees hier de oude Glimkes terug. Je vindt de Regio ook op Twitter en Facebook

