1 januari 2022

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

15 januari: SuperKool!

In de oliebollen

Online bingo op komst

De Caspar start elk jaar met een
BoerenKoolMetWorstFuif. Dit
jaar is die 15 januari. Tijdens een
leuke wandeltocht verzamel je
een maaltje boerenkool, dat je na
afloop samen thuis kookt. Om 18u
eten we alles gezellig op in ons
online clubhuis op Google Meet.
Opgeven kan via
caspardirobles.nl/superkool

De Caspar heeft zich in de oliebollenhandel gestort. Dankzij
alle verkooptalenten stroomden
de bestellingen binnen. Gisteren
brachten we honderden bollen en
beignets langs, in alle wijken van
de stad. Iedereen die heeft geholpen: bedankt! Op de foto krijgt
Thomas de BestsellerBollenBox:
hij verkocht maar liefst 40 zakken.

Zaterdag 5 februari organiseren
we een online bingo. Iedereen kan
gezellig vanuit huis meedoen. We
houden rondes in scouting-style,
met een ren-je-rot, kampvuurliedjes en een spannend verhaal.
Meedoen kost 5 euro. Met de opbrengst helpen we de WildeVaart
naar NaWaKa. Aanmelden kan via
scoutingbingo.nl

Zeeburg aan boord

Nieuwjaarsrolletjes

Soepel klom het bestuur van
Herensociëteit Zeeburg (sinds
1826, maar jong van geest) op 11
december aan boord van Di Adventure. Daar bood voorzitter Nico
Pellenbarg onze groep een cheque
van € 500 aan. Geweldig bedankt,
heren! Komende zomer ontvangen
we alle sociëteitsleden graag met
betere temperaturen aan boord.

De Caspar wenst iedereen een
actief en gezellig 2022!
De meeste leden kregen die wens
trouwens al thuisbezorgd in een
speciale nieuwjaarsrol. Kreeg je ‘m
eind deze week nog niet? Bel dan
even met Astrid: 06 - 23493101.
We verklappen niet alles, maar het
rolletje zit bóórdevol activiteiten
voor het nieuwe jaar!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Groeps-kamp-kok
(19 en 20 maart 2022)

19 en 20 maart hopen we met zo’n 120 scouts en familieleden af te reizen
naar Baarn. Voor ons cateringteam kunnen we nog goed twee extra mensen
gebruiken! Kun je koken voor grote groepen of wil je dat leren?
Mail ons, of bel Barend Jan op 06-22914494. Doen!

Vorstelijk beloond

Samenvoorallekinderen

Ongemerkt is ervoor gezorgd:
watertank leeg, keukenkraan open,
stekker uit pomp, hydrofoor afgetapt, antivries in hoofdmotor, koeling gevuld met antivries, toiletafsluiter dicht met antivries, spoelbak
leeg, ontluchting boegschroef dicht
met antivries, afsluiter keuken en
oude spoelwater toilet, cv-leidingen
anti-vries gevuld. Schouderklopje!

Wie de contributie, een bloes of een
zomerkamp moeilijk kan betalen,
die kan wellicht een bijdrage krijgen
via samenvoorallekinderen.nl Check
het maar eens. Lukt dat niet, dan is
er ons eigen potje ‘Samen Caspar’.
Zo kan iedereen 100% meedoen.
Vragen? Geef iemand van leiding of
bestuur een seintje.

Gezocht: windwinst
Wie kan ons helpen aan kennis of
ervaring met kleine windmolens
(verticale as) op schepen?
Dit jaar willen we ons wachtschip
verduurzamen met windenergie,
maar we zoeken nog naar de beste
modellen: een Darrieus- of een
Savoniustype. Wie helpt ons verder?
Tips zijn welkom via chris@terp10.

Scouting = buitenleven

Komende activiteiten

Op 18 december hapten de junior-zeeverkenners hun kerstmaaltijd in ’t Wrotters Dokje weg. Da’s
een foto waard, want in heel 2021
hadden ze maar twee keer een opkomst binnen. De rest van het jaar
waren ze lekker buiten bezig. Als
het écht regent bouw je maar een
afdakje, nietwaar?

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

