1 maart 2022

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

NL Doet het weer!

Lees dit even goed!

Tijdens NL Doet gaan we weer lekker poetsen en klussen in en om
ons prachtige thuishonk. Samen
verzetten we zo elk jaar bérgen
werk! We hebben dit jaar twee
shifts en daartussen kun je lekker
meelunchen.
Check de bijlage voor een idee van
de klussen en meld je 12 maart bij
‘t Dok!

Kinderen en jongvolwassenen met
een verstandelijke, lichamelijke of
gedragsbeperking kunnen terecht
bij onze collegagroep ‘de Ontdekkers’. Een prachtige groep leden,
die echter wel extra leiders en
leidststers nodig hebben. Wie wil,
of heeft een goeie tip? App of bel
met Chris (06-53944765), die weet
er alles van.

Tulpenactie
26 maart gaat de WildeVaart met
tulpen langs de deuren. Voor € 3,5
koop je een mooi bosje bloemen en
help je de WiVa naar NaWaKa.
Speciaal voor ouders is er de 26e
ook een tulpenkraampje bij ‘t Dok.
Ohja - en heb je oud ijzer over? Bel
dan even met Gerben (06-54796180)
dan haalt de WiVa het bij je op!

Spaar maar raak

Tijd voor Avontuur

Onze spaarmuntenkoker in de
Poiesz supermarkt in het Oosterpark wordt elke dag een beetje
voller. Dankzij allemaal goede
gevers staan we nu derde in de
ranglijst van de Jeugd Sponsoractie 2022. Die plek willen we graag
vasthouden, dus spaarmunten zijn
welkom!
De actie loopt tot en met 10 april.

Kijk eens goed op de klok… Het
tweejaarlijkse groepskamp staat
voor de deur! We gaan er samen
een enorm gezellige happening
van maken. Pak je beste humeur
vast in, en dan zien we elkaar
‘down the rabbit hole’ in Baarn!
Gaf je je nog niet op? Opgeven kan
deze week nog op
caspardirobles.nl/wonderland

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Chauffeur met BE
(+/- 4 keer per jaar)

Onze nieuwe trailer (zie hieronder) kan niet achter iedere auto - en je hebt er
bovendien een BE-rijbewijs voor nodig. Heb je een zware auto, BE én zin om
zo af en toe een stukje te rijden? Dan komen we graag in contact! Het gaat
doorgaans om korte afstanden en de trailer heeft vanzelfsprekend een eigen
kenteken. Mail ons, of bel Barend Jan op 06-22914494. Doen!

Hallo, zware jongen

Geef om Samen Caspar

“Het kan altijd beter…” Met die
gedachte is afgelopen maand een
tandemasser van 305 x 133 cm
gekocht. Het ding is met name
bedoeld voor de Hermes, onze superdeluxe sleper. Varen is natuurlijk veel leuker, maar via de weg is
soms een stuk sneller... Het is wel
een zware jongen, dus je hangt ‘m
niet zomaar achter elke auto.

Soms is geld voor een gezin een
struikelblok. Dan springen we bij
met ons potje ‘Samen Caspar’,
bijvoorbeeld voor contributie,
kampgeld of een bloes. Wie dit
jaar iets wil bijdragen kan dat doen
op NL71 RABO 0300 8183 78 van
Scouting Caspar di Robles, o.v.v.
‘Samen Caspar’. Alvast bedankt!

In de koninklijke bossen
De Baden Powelltocht was 12
februari in Oranjewoud. Het was
de 25ste editie van deze Friese
wandeltocht. Een ploegje van de
wilde vaart koos heel toepasselijk
voor 25 km (27, als je omloopt ;-).
De welpen gingen voor 5 en de
zeeverkenners voor de 10 kilometers. Allemaal bikkels!!

Stille werkers

Komende activiteiten

Elk voorjaar glijden onze
zeilvletten glanzend het water
in. Alle dekken blinken van de
smetteloze grijze verf, rondom
lachen vrolijk gekleurde randjes
ons toe in oranje, blauw, geel,
groen en rood. Iedereen die
de afgelopen maanden laste,
schuurde, verfde of dat allemaal
coördineerde: top job!

12 mrt – NL Doet (iedereen)
19-20 mrt – Groepskamp (iedereen)
26 mrt – Tulpenactie (WV)
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

Eens per jaar steken we met zoveel mogelijk leden, ouders en vrijwilligers de
handen uit de mouwen tijdens NL Doet. Na twee jaar corona is dat dit jaar éxtra
hard nodig! We hopen daarom dat 12 maart alle leden en ouders twee uurtjes
komen helpen: vele handen maken licht werk! Benieuwd wat je zoal kunt doen?
Hieronder een greep uit de klussenlijst. Graag tot de 12e!

Blinkende goten en ruiten

Uitmesten en uitzoeken

Hoog op onze lijst staat het leegscheppen van de dakgoten en het
schoonmaken van het houtwerk
onder het dak.

Ons gele magazijn en de tentenzolder mesten we graag helemaal
uit: alles leeg, en dan uitgezocht en
opgeruimd terug in de schappen.

De garagedeuren en het magazijn
laten zich ook graag afspuiten en
mocht iemand een schrobmachine hebben voor onze vloeren, dan
horen we het graag!

Om mee te helpen hoef je je niet
aan te melden. Maar wil je deze of
een andere klus coördineren? Bel
of app, dan overleggen we alvast
even wat de handigste aanpak is.

Schoon schip
Ook de Adventure verheugt zich
op NL Doet. Op het lijstje staat
onder andere:
- Stuurhut schilderen
- Dagverblijf opruimen
- Sponsorbordjes ophangen
- Dek schrobben
Help jij ons schip weer spic-enspan te maken?

Twee rechterhanden

We hebben je nodig!

Eén van onze vletten heeft dringend nieuwe vlonders nodig. En
van het dak van onze houtopslag
moet even dringend een kapotte
golfplaat vervangen worden.

Twijfel je nog? Nergens voor
nodig! We kunnen alle hulp gebruiken en er iets voor iedereen wat
te doen. Misschien kun jij... Een
knutselkast opruimen? Bomen
snoeien? Paaltjes slaan? Touw
splitsen? Gasflessen labelen? de
CV ontluchten? Iets met gipspluggen? Onkruid wieden? Een stoepje
straten? Soep koken?

Heb jij twee rechterhanden? Dan
zien we je de 12e graag. Wil je van
tevoren al even de klus doorspreken? Bel of app dan even!

Opkomsten

Aanmelden

Meer weten?

De opkomsten de 12e gewoon door.
De welpen met eigen programma, de
andere speltakken klussen mee. Alle
leden zijn welkom om mee te eten.

Aanmelden voor NL Doet is niet
nodig. Neem handig gereedschap
vooral mee! Alle klussers kunnen om
11.30 gezellig mee-eten.

Wil je meer weten over NL Doet of
wil je een klus coördineren? Neem
dan contact op met Barend Jan:
06-22914494.

