1 april 2022

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

We timmeren weer!

Ploftieofploftieniet?

Engelse Tuin Feest

Waren we net lekker op gang met
het bouwen van een botenloods,
kwam corona roet in het eten
gooien. Knarsetandend zagen we
twee hele jaren verdampen. Maar
gelukkig zijn we nu weer van start,
met een zaterdagploeg én een
doordeweekse ploeg.
Meehelpen? Bel of app met Chris 06-53944765.

Veiligheid voor alles. Daarom organiseren we deze maand weer de
verplichte tweejaarlijkse keuring
van automatische reddingvesten.
Check via het stickertje of jouw
vest herkeurd moet worden. Zo ja,
lever ‘m dan volgende opkomst
in voor het sympathieke Casparprijsje van € 12,50. Je krijgt ‘m dan
later deze maand gekeurd terug.

Al jaren werken we mee aan het
jaarlijkse feest in de Engelse Tuin,
georganiseerd door de Rotary
Club. Het mág weer, dus we gaan
met plezier de boel helpen opbouwen. Bovendien staan we er zelf
ook met een informatiestandje
en een leuke activiteit. Dus kom
gezellig langs op 27 april in de
Engelse Tuin!

Caspar in Wonderland

Aftellen bij Poiesz

Met zo’n 120 deelnemers hadden
we een enorm gezellig groepsweekend in de Baarnse bossen.
Het was heerlijk zonnig, al blijkt
zo’n rabbithole ’s nachts best
koud te zijn, als je in een tent
slaapt. Kijk voor foto’s van alle
workshops, de zwerftocht en alle
andere activiteiten vanaf morgenmiddag op onze Facebookpagina!

Nog maar 10 dagen, dan zit de
Jeugd Sponsoractie 2022 van
de Poiesz er op. We liggen goed
in de race om de spaarpunten,
maar er kan nog best een schepje
bovenop. Kom op mensen, haal
zo’n lekkere weekaanbieding
(lekkere roombroodjes!) met extra
spaarpunten en stort de kostbare
muntjes in onze spaarbuis!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Barvrouwen en -mannen
(+/- 1 avond per maand)

Ouders opgelet: Vond jij de avond in Wonderland met een drankje ook zo
gezellig? Elke vrijdagavond is onze bar op diAdventure vanaf 21.30 uur open.
Gezellig? Zeker! Wil je eens per maand helpen om diBar nog gezelliger te maken?
Bel of app Elzemiek (06-45438811) en sluit je aan bij ons barmannenteam!
Je mag natuurlijk ook gewoon gezellig langskomen :)

Spic & span

Ti-ta-tulpenactie

Niets ontkwam 12 maart aan de
jaarlijkse schoonmaakwoede die
NL Doet heet. De mouwen werden
opgestroopt. Twee jaar coronastof
is weggepoetst, schepen werden
geverfd, nestkastjes opgehangen,
dakgoten leeggeschept. Ruiten
glommen als nooit tevoren. Alle
zemers, zagers, schroevers, poetsers bedankt!

De wilde vaart doet verschillende acties om het geld voor het
Nationaal Water Kamp bij elkaar
te krijgen. Na een ‘proefverkoop’
bij NL Doet was het 26 maart tijd
voor het echte werk. Een stralende
hemel, het voorjaar in de lucht.
En dik 400 bosjes tulpen aan de
man gebracht. Zeewolde here we
come!

Hijs de zeilen!
Met dank aan onze bootonderhoud-crew lagen alle vletten eind
maart alweer netjes in het water. Zo
kunnen we vanaf nu weer fijn zeilen
tijdens de opkomsten!
Vanaf half april start er bovendien
weer een zeilcursus voor wie beter
wil leren zeilen. Houd je dinsdagavond vast vrij en houd mail in de
gaten voor de details!

Hoog gestegen

Komende activiteiten

Ons iScout-team streed zaterdag
5 maart digitaal tegen meer dan
11.000 andere scouts in binnenen buitenland. Ze leverden bij
de jury zulke briljante foto’s en
filmpjes in van alle opdrachten
en raadsels, dat ze rechtstreeks
de Top 250 zijn ingekatapulteerd.
Bravo mensen, de Caspar is trots
op jullie!

27 apr – Koningsdag
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

