1 april 2021

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

Schip in aantocht?

Enthousiaste zeilers

Heel Harlingen weet het nu: we

Crowdfunding:
de teller loopt

willen héél graag een wachtschip.

Voor iedereen die een kleiner steen

instructeurs werkte een groepje

Voor tochtjes, voor zeildagen, voor

tje wil bijdragen is er onze crowd

Casparianen afgelopen weken flink

kampen – het zou geweldig zijn!

fundingsactie. Met een heleboel

aan hun zeilkennis. En met resultaat:

Op 20 maart klonk het startschot

donaties hopen we samen toch

8 cursisten slaagden voor hun

voor een Club van 100. De leden

een paar duizend euro bij elkaar te

theorie-examen CWO Kielboot III.

daarvan investeren tenminste drie

krijgen. Dat helpt alweer enorm! De

Gefeliciteerd! Met het mooie weer in

jaar lang jaarlijks € 100 in onze

teller loopt al, zie hier.

aantocht gaan ze komende weken

droom. Meer lees je hier.

Vertrouwenspersonen
De Caspar wil voor iedereen een
sociaal veilige omgeving bieden om
leuke en uitdagende Scoutingactivi
teiten te kunnen doen. Naast beleid
tegen bijvoorbeeld pesten, groeps
druk en diefstal hebben we ook 2
vertrouwenspersonen: Wouke en
Dorien. Maak hier kennis.

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Onder leiding van onze eigen zeil

op voor hun diploma.

Vacature van de maand:
Timmerman (m/v)
(+/- 6 dagdelen per jaar)

De Caspar timmert aardig aan de weg. Maar aan een goeie timmerman ont
breekt het ons nog. Lijkt het je wat om een paar keer per jaar je handen uit de
mouwen te steken? En na afloop gezellig een biertje te doppen bij het kamp
vuur? Bel 06-22914494 of mail ons - we spreken graag een keer met je af.
Ohja - de eerste klus die ligt te wachten zijn de vlonders van onze rode vlet.

Aanmonsteren
De Caspar is een flinke, bruisende

voor je eigen inbreng! Wie iets wil

scoutinggroep. En we willen dóór!

betekenen, is welkom om aan te

Daarom kunnen we altijd extra

monsteren.

handen gebruiken. Als klusser, als
bestuurslid, als schoonmaker, als

Interesse? Bel (06-22914494) of

leiding voor een groep kinderen of

mail (info@caspardirobles.nl), dan

jongeren - leuk, afwisseling en zin

spreken we graag een keer af voor

vol vrijwilligerswerk met ruimte

een bak koffie of thee.

Fris & vrolijk

Op kamp!

Plotseling is-ie geboren: onze nieuwe website. Met vrolijke kleuren en een

Als de corona-regels het toelaten,

heleboel informatie die voor ouders best interessant is. Nog niet gezien?

gaan de verschillende speltakken

Neem dan nu even een kijkje, via dit linkje.

dit jaar allemaal op zomerkamp wij hopen met ons nieuwe schip!
12-13 juni – weekendkamp Welpen
10-16 juli – Junior Zeeverkenners
16-20 juli – Welpen
19-25 juli – Zeeverkenners
25 juli – Wilde Vaart
En voor wie méér kamp wil: je kúnt
je nog aanmelden voor ons eigen
cwo-zeilkamp. Aanmelden kan via
info@caspardirobles.nl. De data:
18-20 juni – weekendkamp
14-20 augustus – weekkamp

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

