1 februari 2022

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

Uit naam van de Koningin

Hee, iets voor jou?!

Het Witte Konijn stuurde iedereen
een theepot. Trok je aan ‘Pull me’?
Dan weet je dat we op kamp gaan,
yeah! Op 19 en 20 maart duiken
we in Baarn ‘down the rabbit hole’.
Geef je op via caspardirobles.nl/
wonderland en neem je familie
gezellig mee. Allemaal tot ziens in
Wonderland!

Naast waterscouts kent Harlingen
ook een groep voor kinderen en
jongvolwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking:
de Ontdekkers. Wie heeft er zin om
deze prachtige groep leden een superleuke tijd te bezorgen? Je werkt
samen met een heel gezellig team!
Meld je snel via
facebook.com/DeOntdekkers

BKMWF-doorzetters
Het was best wel frisjes, 15 januari. Toch waren er héél veel deelnemers aan de BoerenKoolMetWorstFuif. Met een beste tippel
vol routetechnieken verdiende je
dit jaar een maaltijdpakket. Een
compliment voor alle doorzetters,
en óók voor de organisatie die
even een coronaproof editie uit de
kast trok. SuperKool!

Spaar met ons mee

Contributie omhoog

Geweldig nieuws: we zijn ingeloot voor de Jeugd Sponsoractie
van de Poiesz. De actie start al
op 14 februari. We verzamelen
zoveel mogelijk sponsormunten,
die je gratis krijgt bij allerlei boodschappen. Onze vraag: gooi de
sponsormunten die je krijgt in de
koker van waterscouting Caspar di
Robles. Alvast bedankt!

Na 5 jaar zonder verhoging wordt
de contributie per 1 maart € 14
per maand. Daar helpt helaas
geen ‘zuinigheid met vlijt’ aan.
Alles wordt immers duurder, ook
onze huur, energiekosten en de
afdracht aan Scouting Nederland
bijvoorbeeld. Met het nieuwe
bedrag kunnen we weer een aantal
jaren vooruit.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Vogelnestje-ophanger (m/v)
(1 dagdeel)

Een goed begin maar half werk: al anderhalf jaar liggen 25 nestkastjes te
verstoffen in onze garage. Heb jij een lange ladder en geen hoogtevrees? Dan
zou het fantastisch zijn als je wilt helpen om de huisjes in de bomen op ons
terrein te hangen. Mail ons, of bel Barend Jan op 06-22914494.

NLdoe(t)mee!

Help de WiVa naar NaWaKa

12 maart steekt heel Nederland
de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet. Ook bij de Caspar gaan we
los met tientallen klussen en
– hopelijk – vrijwilligers. Van een
kast timmeren tot een kast opruimen, en van tuinieren tot ons schip
schilderen. Houd de 12e vast vrij!
En wil je een klus coördineren?
Graag! Bel of app 06-22914494.

Onze WildeVaart wil naar NaWaKa.
Om dat betaalbaar te houden is er dit
weekend een oud-ijzeractie. Heb je nog
wat liggen? Neem het zaterdag mee!
Heb je veel liggen? Bel 06-54796180,
dan wordt het vrijdag opgehaald.
Net te laat? Geen probleem! 1 en 2 april
volgt een tweede actie. En in maart is
er een vrolijke tulpenactie. Daarover
meer in de volgende nieuwsbrief.

Scouting is… relaxed
‘s Winters buiten zwemmen is
helemaal in. De wilde vaart koos
16 januari als geschikte dag. Ze
verwarmden met een houtvuur
water in 2 vletten, en dobberden
relaxed met een drankje rond in
hun hot tubs. De echte bikkels namen daarna een wisselbad in het
ijskoude water van de derde vlet,
BRRRR!!

Handige data

Komende activiteiten

Bij de Caspar weet je nooit wat
er kan gebeuren. In januari kreeg
iedereen opeens een opgerolde
poster thuisbezorgd. Hangt-ie al in
je slaapkamer aan de muur, onze
handige seizoenskalender met
allerlei kampdata? Kun je je tenminste goed voorbereiden en op
tijd beginnen je tas in te pakken.

12 feb – Baden Powelltocht
12 mrt – NLdoet
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

