1 juni 2021

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

Bikken en krabben bij NL Doet
Better let as net: 29 mei werd
alsnog NL Doet gehouden. Ook
verschillende leden van het college
van burgemeester en wethouders
stroopten de mouwen op.
Zo kwam wethouder Paul Schoute
bij ons een handje helpen kit van de
Adventure te krabben. Best veel, 50
strekkende meter weerbarstige kit!

2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Thema: ‘Mensen
maken Nederland’. 29 mei startten
we in de Harlinger Courant een
serie portretjes van vrijwilligers
bij de Caspar, want we hebben
ruimte voor extra mensen. En we
hebben ontzettend veel leuks in
de aanbieding! Interesse? Check
caspardirobles.nl/vacatures!

Historische ontwikkeling ledenaantal van Scouting Caspar di Robles
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Scouting in de lift
Zelfs in coronajaar 2020 groeide het aantal jeugdleden
van Scouting Nederland landelijk met 3,4 procent. Ook
de Caspar is weer gegroeid. Bij de welpen (7-9 jaar)
en de zeeverkenners (13-15) is nog plek voor nieuwe
jeugdleden. De junior-zeeverkenners (10-12) en de wilde
vaart (16-18) zitten tegen hun maximum.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:
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Totaal
Jeugd
Jongens
Meisjes
Kader
Mannen
Vrouwen

Vacature van de maand:
Chauffeur met trekhaak
(+/- 2 uren per 6 weken)

Eén van de favoriete bezigheden van onze scouts is stoken. Niet
verwonderlijk dus, dat er eens per 6 weken een karretje naar Franeker rijdt
om brandhout te halen. Helaas rijdt dat karretje niet zélf. Wil jij rijden? Wij
hebben een kar, opladen gebeurt met de heftruck en wij laden ‘m uit.
Wat voor jou? Mail ons, of bel 0622914494. Graag!

Ouders in actie

Adventure opgebokt

Ankerketting verslagen

Buiten de opkomsten was ‘t Dok
afgelopen jaar gesloten. Daar had
ook de grote schoonmaak onder
te lijden! Vanaf volgende week
mag er weer meer, en steken we
direct de handen uit de mouwen.
Wie komt ons donderdagavond 10
juni twee uurtjes helpen poetsen of
opruimen? Aanmelden kan via
info@caspardirobles.nl

Donderdag is de Adventure
drooggezet bij overbuurman
SRF. Al maanden bereidde
een projectgroepje dit voor:
dubbelingen, extra doorvoeren,
elektronica, sluitplaten, bestickering
en ook lekken dichten ter plaatse
van bananeschillen ;-) Doel: een
definitief vaarcertificaat (Certificaat
van Onderzoek) tot 2027.

Bloed, zweet en tranen zijn
vergoten om de ankerketting van
de Adventure uit zijn hok te krijgen.
Weer en water deden de schakels
tot één onverzettelijk bonk staal
verroesten. Onze bezwete werkers
wonnen de strijd na urenlang
wrikken, hameren, bidden, smeken
en krachttermen. Geen dooie
dingen baas ;-)

De knop om

Kampdata:

Het coronaprotocol zette een streep
door het Hemelvaartskamp van de
wilde vaart met Scouting Olivier
van Noort uit Rotterdam - ondanks
dikke coronadraaiboeken en
zelftests. Even balen… én doorrrrr!
Plan B: alle vletten naar de Grote
Wielen slepen, voor een lekker
dagje zeilen en een bbq na!

12-13 juni – Welpen
18-20 juni – CWO-kamp
10-16 juli – Junior Zeeverkenners
16-20 juli – Welpen
19-25 juli – Zeeverkenners
25-?? juli – Wilde Vaart
6-8 augustus – Senior Loodsen
14-20 augustus – CWO-kamp

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

