1 september 2021

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

Summer Games

Open dag

Jongeren van 13-27 jaar die een
keertje lekker willen roeien of zeilen,
of die verder willen kennismaken
met de waterscouts, die zijn woensdag 8 september om 19u welkom
bij ons. We liggen dan met onze
vletten en di Adventure achterin de
Nieuwe Willemshaven. Aanmelden
kan via info@caspardirobles.nl.

11 september tussen 13 tot 16 uur
zijn alle leden welkom bij een spetterende start van het nieuwe seizoen.
We organiseren deze middag liefst
25 activiteiten – van zeilen tot boogschieten en van bekers graveren tot
klimnet klauteren. Vriendjes, zusjes,
klasgenoten en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!

Welkom aan boord!
Omdat steeds meer kinderen ook
meer leiding vragen starten we een
campagne voor extra vrijwilligers.
Op 8 september houden we vanaf
19.30u aan boord een inloopavond
voor wie het leuk lijkt om bij de
waterscouts actief te worden. In
de Willemshaven, daar zijn we dan
toch. Zegt het voort!

Sail away

Tweede poging

De zeilvaardigheid bij de Caspar is
weer met sprongen vooruitgegaan
dankzij het CWO-kamp. De sfeer zat
er goed in, hoewel het niet iedere
dag geweldig weer was. Wel lekker
dat je dan even in je wachtschip
kunt schuilen of je natte plunje
kunt drogen. Duim omhoog voor
iedereen die een niveau opklom!

Eind volgende week hadden we di
Adventure officieel en feestelijk bij
de Caspar willen verwelkomen.
We wachten echter af welke coronaversoepelingen het kabinet rond 19
september bekendmaakt. Hopelijk
kan de doop 2 oktober alsnog doorgaan. Houd onze Facebookpagina in
de gaten.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Bestuurslid
(+/- 8 uren per maand)

Een groeiende en bloeiende scoutinggroep zoals de onze vraagt om goede
begeleiding. Ben jij in staat onze leidingteams te coachen? Heb je ervaring
met supervisie en werken met jongeren en sta je stevig in je schoenen? Of –
nog mooier – was je zelf ooit leiding? Dan komen we graag met je in contact!
Mail ons, of bel 0622914494. Graag!

Scouting Loterij komt eraan

De Buurtmolen: tweemaal prijs!

Friese zeilwedstrijden

Later deze maand start weer de
jaarlijkse Scouting Loterij. Een lot
kost € 2,50. Door allemaal één
boekje van 10 loten te verkopen
verdienen we samen een kleine
duizend euro voor onze groep. Dat
tikt lekker aan! De verkoopperiode
loopt tot en met 10 oktober. Er
zijn een heleboel mooie prijzen te
winnen, met als hoofdprijs een auto.

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. Da’s
elk jaar € 50 a € 75, zonder kosten
of verplichtingen. Interesse? Mail
dan naar chris@terp10.nl.

Komend weekend strijden we met
andere Friese waterscoutinggroepen om startbewijzen te verdienen
voor de landelijke zeilwedstrijden,
eind deze maand op het Nuldernauw bij het Scoutinglandgoed Zeewolde. Een vlet met zeeverkenners
en twee met wildevaarders gaan de
strijd aan. Zet ‘m op, Casparianen,
veel succes!

Sparen bij de Plus

Komende activiteiten

Vanaf 5 september krijg je bij de Plus
vouchers bij je boodschappen. Die
kun je vervolgens online doneren aan
de Caspar. En hoe meer vouchers we
krijgen, hoe meer geld we krijgen! Je
mag de vouchers ook inleveren in de
speciale actiebus in ’t Dok. Dan maak
je bovendien wekelijks kans op een
smakelijke prijs.

4 sept – Friese zeilwedstrijden
11 sept – Open Dag
18 sept – Overvliegen
2 okt – Doop di Adventure
30-31 okt – Weekendkamp Welpen

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

