1 oktober 2021

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

Morgen is het zover!
Jahaa, zusjes, ouders en anderen
mogen vanaf 11.00 uur een kijkje
nemen op ons schip, en om 12.45
uur vloeit de champagne. Wie zich
nog niet aanmeldde moet razendsnel zijn, de broodjes worden al
gebakken! Mail als een razende met
hoeveel mensen je komt lunchen
naar info@caspardirobles.nl

Eremetaal in Zeewolde

Varen of rijden?

Op naar de 1000 euro!

Onder leiding van stuurman Gilian
zeilden Jessica, Jonas, Naomi en
Stan afgelopen weekend tijdens de
LSZW naar het brons. Het was zelfs
even goud, maar die beker moest
weer ingeleverd, foutje van de
organisatie ;-).
Fantastisch gedaan!! Ook een
buiging naar Emile en Gerben die
onze Casparianen opleidden!

Allemaal leuk en aardig, zulke
wedstrijden, maar hoe krijg je 3
Lelievletten vanuit Harlingen naar
Zeewolde? Slepen met ons nieuwe
wachtschip zou een paar dagen
vragen. Gelukkig mocht Harm een
vrachtwagen lenen. Over de weg
ben je er namelijk in 2 uurtjes.
Geweldig bedankt dus, firma
Walinga Transport B.V. Sneek!

Als iedereen z’n boekje met 10
Scoutingloten verkoopt, verdienen
we als groep zo’n € 1000. En dat is
nodig ook, met al die schepen en
activiteiten.
Lever morgen een enveloppe
je naam, het geld en eventuele
niet-verkochte loten in. Hopelijk
wint iemand van jouw kopers de
hoofdprijs!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Open sollicitatie
(vanaf 2 uren per maand)

Onze groep groeit en bloeit dankzij tientallen vrijwilligers. De een geeft
leiding, de ander maakt schoon en weer een ander sleutelt aan motoren.
Houd je van actie, gezelligheid en nieuwe avonturen? Dan ben je welkom aan
boord! Kom eens kletsen om te ontdekken welk(e) klus(je) bij jou past.
Mail ons, of bel Barend Jan op 0622914494. Doen!

Skjin Wetter

Save the date!

Morgen start de grote
schoonmaakactie Skjin Wetter.
Vorig jaar werd tijdens de
actieweek liefst 650 kilometer aan
grachten, sloten, meren en oevers
schoongemaakt. Samen met allerlei
andere Harlinger organisaties
dragen we graag weer ons steentje
bij zodat we hopelijk in schoner
water kunnen varen!

Zet 'm vast in je agenda:
19 en 20 maart 2022 - groepskamp
in de bossen bij Baarn. Speciaal
voor al onze leden, maar ook voor
ouders, broertjes en zusjes!
De uitnodiging volgt.

Summer Games
Het was een prachtige avond met
een sfeervolle zonsondergang,
woensdag 8 september. Jongeren
van 13-27 jaar die eens wilden
kennismaken met zeilen konden
met ons in de Willemshaven
de zeilen hijsen. Is het geen
plaatje zo? Voor de gelegenheid
mochten we langszij bij grote broer
Zeesleepboot Holland – ook mooi!

Rabo ClubSupport

De Buurtmolen: tweemaal prijs!

Komende activiteiten

De Caspar doet dit jaar mee aan de
actie Rabo ClubSupport 2021. Als
lid van de Rabobank kun je vanaf
4 oktober je stem uitbrengen op
je favoriete club (wij hopelijk ;-).
Met de opbrengst willen we onder
andere de inrichting van ons nieuwe
wachtschip aanpakken. Alvast
bedankt voor je steun!

Van de Tzummer Buurtmolen krijgen
we een bijdrage om ons schip nóg
duurzamer te maken. Geweldig! Nóg
een voordeel: iedereen met postcode 8861 kan via de Buurtmolen
jaarlijks zijn energiebelasting terugkrijgen: elk jaar € 50 a € 75, zonder
verplichtingen. Interesse? Mail dan
naar chris@terp10.nl

2 okt – Doop di Adventure
9 okt – Actie ‘Skjin Wetter’
30-31 okt – Weekendkamp Welpen
19-20 mrt – Groepskamp

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

