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

Zo heurt ’t eigenlijk
Orde en netheid moet er zijn. Want
als alles netjes is opgeruimd, is
alles ook vindbaar. Dat scheelt
frustratie en geld. Er raakt minder
weg en er gaan minder dingen
stuk. Onze grootouders wisten
het al: zuinigheid en vlijt bouwen
huizen als kastelen. Onze opslag
is weer spic en span gemaakt. Nu
alleen nog volhouden...

CWO-zeilen van start

Kranig gedaan

Zaterdags gaan we regelmatig het
water op. Maar goed zeilen leer
je pas door écht flink te oefenen.
Daarom bieden we Casparianen
vanaf 11 jaar op dinsdagavond
als extra een CWO-zeilcursus. De
instructeurs waren er klaar voor,
de Lelievletten ook, dus een paar
weken geleden konden we van
start!

Onze vrijwilligers Harm en Eelke kwamen op hun vrije Goede
vrijdag vroeg uit de veren om de
dakconstructie van onze nieuwe
werkplaats in elkaar te zetten.
KTF Kraanverhuur en Bouwbedrijf
Van der Zee deden hetzelfde.
Komende winter kunnen we onze
zeilvletten op eigen terrein gaan
onderhouden, jippie!

Dik verdiend

Poiesz sponsort roeiriemen

Het Nationaal Water Kamp (Nawaka) in Zeewolde belooft met
4454 deelnemers een geweldig
evenement te worden. Maar prijzig
is het wel. De wilde vaart zette het
afgelopen halfjaar drie acties op
touw en sleepte met de verkoop
van zakken oliebollen, bosjes tulpen en oud ijzer de benodigde
€ 3500 binnen. Netjesss!

De afgelopen jaren zijn we met
regelmaat ingeloot voor de Jeugd
Sponsor Actie. Zo is de Poiesz
supermarkt uitgegroeid tot een
geweldige sponsor van onze
groep, die al veel extra’s mogelijk
maakte. Ook dit jaar krijgen we
een substantiële gift van 897 euro,
die we gaan besteden aan nieuwe
roei- en wrikriemen.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Ledenadministratie
(+/- 1 avond per maand)

Kleppert er een inschrijfformulier door de brievenbus? Dan verwerk jij die meteen!
Een mailtje met een adreswijziging? Doorvoeren die hap – klaar is maar klaar!
Een nieuwe leiding? De VOG is al aangevraagd!
Klinkt leuk? Meld je dan aan voor onze ledenadministratie! Bel Barend Jan op 0622914494, of mail info@caspardirobles.nl.

56 helpende handen
Al 25 jaar organiseert de Rotary
op Koningsdag het Engelse Tuin
Feest. De opbrengst gaat naar
allerlei goede doelen. Dit jaar
hielpen 28 Casparianen de organisatie bij de opbouw en afbraak,
en op de dag zelf bemensten we
de toiletten en een leuke spekjeshapactiviteit. Bedankt allemaal,
helpende handen!

Welpen op SpaceCamp

De Caspar in Gambia

Vandaag zijn onze welpen teruggekeerd van een verre ruimtereis.
Tenminste, dat hopen we. Kregen
ze wel voldoende brandstofkokers
bij elkaar? Of bleven ze giechelend
achter op de Bert en Ernieplaneet?
Het volgende avontuur komt er alweer aan, want binnenkort komen
de welpen van de Ba-owgroep
naar Harlingen.

Vorig jaar zomer gingen onze
overtollige reddingsvesten richting
Afrika. Daar krijgen ze een tweede
leven bij kleinschalige watersport/
recreatie en vrouwen die op oesters vissen/duiken. Het heeft even
geduurd, maar we kregen nu bericht
dat de reddingsvesten bij de botengemeenschap in Lamin Bereto
Temba zijn aangekomen.

Volop actie

Komende activiteiten

Tussen de opkomsten, kampen en
vergaderingen door wordt er hard
geklust bij de Caspar. Naast ’t Dok
toveren klusgrage handen onze
bouwplaats om in een botenloods,
terwijl aan de overkant van de
Kanaalweg di Adventure elke week
mooier en beter wordt. Goed bezig
allemaal! Wil je gezellig meedoen?
Bel, mail of kom gewoon langs.

26-29 mei – EUSK (ZV)
2 juli – bbq voor vrijwilligers
en de Club van 100
18-23 juli – Zomerkamp (JZV)
18-24 juli – Zomerkamp (ZV)
22-26 juli – Zomerkamp (Welpen)
29-31 juli – Zomerkamp (Sr. Loods)
5-7 aug – Zomerkamp (Loodsen)
8-17 aug – NaWaKa (WV)

Een oogje in het zeil houden?
Check caspardirobles.nl of
facebook.com/caspardiroblesharlingen

