1 mei 2021

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

Papieren Patrijspoort
Voor één keer verschijnt onze
nieuwsbrief op papier. Maar eigenlijk
is Caspars Patrijspoort een digitale

nieuwsbrief: sneller en goedkoper.
Kreeg u het digitale aprilnummer en
dit meinummer niet in uw inbox?

Check dan bij de leiding welk
mailadres van u genoteerd staat.
Dan hoeft u niets te missen.

Crowdfunding

Schip op het droge

Steun van Poeisz

Wat een geweldige respons hebben
we gekregen op onze oproep iets bij
te dragen aan de aankoop van een
wachtschip! Onder alle goede gevers
waren ook onze oud-voorzitter Ykje
Frölich en oud-stuurman van de 1e
Caspar di Roblesgroep (midden
achter op de foto uit de jaren ’60)
Eelco de Jong. Iedereen die bijdroeg:
ontzettend bedankt!

De Adventure maakte haar maidentrip van Tholen naar Harlingen
met Joppe, Rolinda, Bart, Gerben
en Jeannette als crew. Zaterdag 10
april voer ze Harlingen binnen, met
de Di Hermes en onze vletten als
welkomstcomité. Binnenkort hopen
we ons stoere wachtschip bij overbuurman SRF droog te zetten, voor
klussen aan het onderwaterschip.

Corona of niet: Poiesz organiseerde
ook dit jaar een Jeugdsponsoractie.
Wij waren één van de 8 verenigingen
die mochten meedoen. Woensdag
mocht Sara de cheque in ontvangst
nemen, met daarop maar liefst
886 euro! Dat komt goed van pas
voor onze nieuwe botenloods. Alle
muntenspaarders bedankt, en ook
supermarkt Poiesz zelf natuurlijk!

Samen Caspar
De kampen komen er aan, heerlijk!
Voor wie het kampgeld lastig kan
betalen is er ‘Samen Caspar’. Met
dat potje zorgen we dat geen scout

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

hoeft thuis te blijven. Kunt u een
bijdrage goed gebruiken? Geef dan
een seintje aan de leiding of iemand
van het bestuur.

Vacature van de maand:
Naai(st)er
(+/- 4 dagdelen per jaar)

De Caspar telt een kleine 50 vrijwilligers. Wie we nog zoeken is iemand die
vaardig is met de naaimachine en zo af-en-toe iets voor ons wil doen. Lijkt
het je wat om een paar keer per jaar je handen uit de mouwen te steken?
Bel 06-22914494 of mail ons - we spreken graag een keer met je af.
Ohja - de eerste klus die ligt te wachten zijn 8 stokkenzakken voor onze tenten.

Veiligheid voorop
Bij de Caspar hebben we voor iedereen een veilig reddingsvest te leen.
Oudere leden kiezen vaak voor extra comfort, en schaffen een automatisch
reddingsvest aan. Tijdens onze keuring bleken 3 van de 21 vesten lek:
levensgevaarlijk! Van deze vesten was de keuring ook ruimschoots verlopen.
Daarom de volgende afspraken voor reddingsvesten bij de Caspar:
• Automatische reddingsvesten moeten een geldig keur
• Reddingsvesten hebben de juiste maat en worden juist gedragen
• Welpen zijn onvoldoende in staat het plofvest in geval van nood handmatig te activeren. Zij dragen daarom géén automatisch reddingsvest.

Stoep-oproep

Wachtschipstam

De afgelopen weken stonden regelmatig auto’s op dit nieuwe stoepje.
De gemeente Harlingen legde dat
voor ons aan zodat de kinderen veiliger, ‘recht’ kunnen oversteken naar
de vletten. Vandaar onze oproep
voor ouders die halen en brengen:
houd deze verharde strook vrij!

Met het schip is ook een nieuwe
loot aan de Caspar gegroeid.
Huidige en oud-waterscouts kunnen
lid worden van onze ‘wachtschipstam’. Leden van deze groep zetten
zich in om het wachtschip in goede
staat te houden en gaan waar nodig
mee als bemanning. Er staan inmiddels 12 namen op de ledenijst!

Kano lenen?

Kampdata:

Wil je tijdens Pinksteren of
Hemelvaart met je familie op pad?
Leen dan gerust één of twee van
onze kano’s, met wat peddels en
reddingsvesten. We leggen ze graag
voor je klaar bij de Achlumervaart,
zodat je direct veilig kunt peddelen.
Leuk? Reserveer dan je kano via
info@caspardirobles.nl

14-16 mei – Wildevaart
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

