december 2021

Over de avonturen van de Harlinger Waterscouts en ons wachtschip di Adventure

Wij dopen u….

Zalige zeilzomer

Negen dopers lieten 2 oktober de
campagnefles tegen di Adventure
knallen: Martin namens de klussers,
oud-lid Jesse van BijRinus namens
de sponsors, Sake Wijma namens de
Club van 100, wethouder Harry Boon
namens de fondsen en overheden,
en Nava, Arwen, Sarina, Jonas en
Esmée namens de speltakken.

De hele zomervakantie lag ons
wachtschip op de Terhernster
Poelen afgemeerd bij het eilandje
‘Roune Polle’. Een eigen eiland met
volop zeilwater rondom, wat wil je
nog meer? Het ene zomerkamp was
hier nog niet voorbij, of het andere
begon alweer. Wekenlang waterpret!

Beter en beter

Twee motordrijvers

Welja, in augustus gooide een voordek vol cursisten er nog een zeilinstructiekamp tegenaan. Na een
druilerige week op het water waren
veel deelnemers aan hun eerste
CWO-certificaat toe. Dankzij onze
eigen zeilinstructeurs groeit de
zeilvaardigheid van de groep nu al
jaren. Een geweldige ontwikkeling!

Op 3 oktober behaalden Bart en
Emile hun kwalificatie motordrijver.
Want zowel vanuit de overheid als
vanuit Scouting Nederland worden
allerlei eisen gesteld aan schip en
bemanning. Als groep willen we
daar graag aan voldoen. Er staat
trouwens alweer een handvol kandidaat-motordrijvers te trappelen.

Geen muurbloempjes
Zonder stevig doorzetten, subsidies
en handige handjes was di Adventure er niet gekomen. Maar óók niet
zonder onze Club van 100, die voor
een stevig financieel fundament onder het schip zorgt. Omdat iedereen
dat best mag weten is de Club aan
boord vereeuwigd. Aanschuiven kan
nog, trouwens!

Un bitsje eigenwiês?

Smullen met oudjaar!

Dik 50 waterscoutinggroepen in
Nederland hebben een wachtschip.
Nou zijn Harlingers best eigenwijs,
maar het lijkt ons toch slim de kennis en ervaring van andere groepen
te benutten. Daarom waren we 21
november bij de landelijke Wachtschependag in Dordrecht. We kregen
heel wat informatie. Interessant!

Zeg nou zelf: oudejaarsavond is niet
compleet zonder een heerlijke oliebol,
krentebol of appelbeignet. Laat die
lekkernijen op 31 december lekker
luxe door ons thuis bezorgen. Gratis
gebracht! Vanaf 2 zakken krijg je op
de dagverse baksels bovendien een
leuke korting. Bestellen kan al op
www.oliebolharlingen.nl

Duurzaam denken
Technisch gezien werkt het meeste
aan boord als een zonnetje. Geen
wonder, want dankzij Vermilion
Energy konden we zonnepanelen
op de stuurhut en de roef plaatsen.
We hebben afgelopen zomerkampen mooi kunnen proefdraaien, en
het werkte perfect. Met dank aan
Michel, die het allemaal regelde.

Smoek hoekje

De Club van 100

Om er deze winter warmpjes bij te
zitten is afgelopen maand een pelletkachel aan boord geplaatst. Die
kan het dagverblijf snel en efficiënt
op temperatuur brengen. Daarmee
is di Adventure ook in de koude
maanden beschikbaar voor opkomsten.

De Club van 100 is een club bedrijven en particulieren die de Harlinger
Waterscouts in het algemeen, en
di Adventure in het bijzonder, een
warm hart toedragen.
Zij steunen onze groep tenminste 3
jaar met een jaarlijkse bijdrage van
tenminste 100 euro.
Sommige leden van de Club van
100 zijn regelmatig aan boord te
vinden en organiseren eens per jaar
een gezellige dag voor de club.

Windenergie aan boord
De Buurtmolen in Tzum levert een
bijdrage om ons schip nóg duurzamer maken, namelijk met een windmolen. Omgekeerd kan iedereen
met postcode 8861 de Buurtmolen
steunen en zo jaarlijks een winstuitkering van minimaal € 50 krijgen.
Nul kosten of verplichtingen!
Interesse: mail naar chris@terp10.nl

Ook inschepen? Welkom! Meld je
aan via info@caspardirobles.nl dan
nemen we graag contact met je op!

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

