Normaal zit het nieuws van Kon-Tiki bij het Scouting Magazine. Omdat het aanleveren bij de drukker is fout gegaan, sturen we deze
“Speciale editie” De deadline voor het volgende Scouting Magazine is 1 mei -

Nieuws van het bestuur. (Marc Noordhoek)
Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben gehoord is het gebouw van Liander dat naast het
welpenlokaal ligt, verkocht aan een projectontwikkelaar. Ook is vorige week in de gemeenteraad van
Haarlem de omgevingsvisie spaarndamseweg vastgesteld. Wij zijn sinds 2018 al met de gemeente en
de projectontwikkelaar in gesprek en hebben er vertrouwen in dat we onze belangen goed over het
voetlicht hebben gebracht. Zes politieke partijen uit de
gemeenteraad hebben bij het vaststellen van de visie
uitgesproken dat de belangen van Scouting Kon Tiki niet in
gevaar mogen komen. (zie foto) We hebben onlangs nog met
de projectontwikkelaar gesproken en die komt binnenkort
met een voorstel. Op 14 maart is het weer de landelijke NLdoet dag, wij hopen dat er ook veel ouders komen. Op die
dag is Niek Rozemeijer 50 jaar geleden als welp geïnstalleerd
en dat gaan we natuurlijk vieren!
Verder staat de Paasbrunch en de Algemene Ledenvergadering gepland op 11 april, van 11.00 tot
13.00 de paasbrunch en aansluiten tot 14.00 de ALV. Ook daar hopen we jullie allemaal te zien.

Kon-Tiki doet weer mee met de landelijke actie NLdoet! (Youcka)
Zaterdag 14 maart a.s. staat bij ons
in het teken van De Grote Kon-Tiki
klusdag! We willen die dag met
onze eigen vrijwilligers, kinderen,
ouders en hopelijk nog andere
vrijwilligers een aantal
werkzaamheden uitvoeren om ons
nieuwe vaarseizoen weer goed in te
luiden.
Werkzaamheden zullen bestaan uit
klussen als schuren, gronden,
verven, repareren, schoonspuiten,
boenen, opruimen, schoonmaken
en weer netjes inrichten. Ook het
verven van een aantal vletten staat
op het programma.
Mocht je nog zin en tijd hebben om
ons team die dag te komen
versterken, weet dan dat je van
harte welkom bent! Voor
koffie/thee, lunch en afsluitende borrel wordt gezorgd!
Opgeven kan via www.NLdoet.nl (Grote Kon-Tiki Klusdag), maar ook via joucka@gmail.com.
We hopen op enthousiaste medewerking!

11 April Paasbrunch en Algemene Ledenvergadering (Archie)
De Algemene Ledenvergadering is er uiteraard voor alle leden, maar zeker ook voor de ouders van
de leden. We kijken kort terug naar de afgelopen periode en kijken vooruit. Ook de financiële situatie
van de vereniging wordt gepresenteerd. Wat in ieder geval de moeite waard is zijn een aantal
bijzondere activiteiten die wij presenteren. 10 mei willen we met de Vertrouwen naar de open dag
van het super gemaal in IJmuiden en natuurlijk hebben we SAIL, waarover tijdens de ALV meer.

Ouderopkomst Waterwelpen (Thian Kaag)
De waterwelpen hebben begin dit jaar een nieuwe traditie gestart: de ouder-opkomst!
Op deze dag hebben de ouders geholpen met het onderhoud aan de juniorvletten en terwijl de
waterwelpen pizza’s aan het bakken waren.
De opkomst was heel gezellig en een groot succes: Tijdens het onderhoud hebben de ouders elkaar
en de leiding beter leren kennen en na het harde werken waren de heerlijke pizza’s van de
waterwelpen natuurlijk de ideale beloning!
De waterwelpen hebben deze dag laten zien dat ze echte keuken prinsen en prinsessen zijn dus voor
alle ouders thuis die dit lezen en geen zin hebben om te koken heb ik een tip: ga lekker op de bank
liggen en laat u verwennen door de heerlijke kookkunsten van de waterwelpen. ;-)
De waterwelpenleiding wil graag alle ouders bedanken voor hun inzet!

Onderhoud (Peter Hoogerheide)
Ja, ook dit jaar weer onderhoud aan de bootjes, hoewel we 6 boten in de 2 componenten verf
hebben zitten, wat al veel onderhoud en tijd scheelt. Echter 4 lelievletten (niet de Zevenaar) zijn al
ruim 30 jaar oud, dus werd er overlegd: of opknappen of inkrimpen en 1 nieuwe kopen. De
zwaardkasten moesten vervangen worden. De lassers vertelden dat die klus wel geklaard kon
worden. Dus 2 zwaardkasten gekocht en die vletten zouden meteen kaal gemaakt worden en ook 2
componenten verf krijgen zowel binnenkant als buitenkant. Echter bij het uitslijpen zagen we een
paar dunne plekken in de bodem. Tja dat bleken gaten te zijn. Dus extra werk. Tot overmaat van
ramp kwamen we bij het onderhoud van de juniorvletten ook een paar gaten tegen.
Van 1 vlet werd de spanten aangepast zodat we de
gaten konden lassen en er ook beter bij konden. Van
de Jan ging het om de luchtkast voor. Er zat ook nog
eens water in. Nu ja het water is er uit en de gaten
aangepast om nieuw plaatwerk er in te zetten.
M.b.v. perslucht zal
bekeken worden of de
luchtkamer waterdicht
is. De lelievlet is al deels kaal in de kuip en de zwaardkast er in gezet.
Deze kan eerdaags vast gelast worden en vervolgens de gaten gedicht en
nieuwe spanten erin. Dan kunnen de schilders weer aan de bak. Het
komt toch goed allemaal dankzij iedereen die de schouders eronder zet .

NIEUWS van de WELPEN (Manouk)
Begin van dit seizoen hebben de
welpen een bijzonder uitstapje
gemaakt: ze hebben de toren van de
Bavo Kathedraal beklommen! De
torens, beide 55 meter hoog, hadden
tijdelijk een brug ertussen. De welpen
zijn helemaal naar boven geklommen
en durfde ook dapper over de brug te
lopen! De lange tocht naar boven was
het zeker waard, want de welpen
genoten van het uitzicht over Haarlem.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De welpen en waterwelpen zijn met
de nieuwjaarsbijeenkomst naar
Monkey Town geweest. Ze hebben
de hele middag gerend, gesprongen
en geklommen. De
boerenkoolmaaltijd was daarom
een goede afsluiting .

Beheerstichtingen (Niek R)
Bij beheerstichtingen van Kon-Tiki was de afgelopen periode wederom niet rustig. De
jaarrekening, het gedoe met het voormalige 50 kV-station, de grote reparatie van de vletten
en lelievletten, de laswerkzaamheden aan en het ballasten van de Vertrouwen en het
bestrijden van de duivenoverlast zijn zo wat onderwerpen. Daarnaast was er weer de
jaarlijkse EHBO-update door Femie Toepoel. De foto’s spreken voor zich.

