1 juli 2022

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

We zitten goed
De boekhouding van de Caspar
is uitstekend op orde. Dat vertelde de kascommissie 22 juni aan
leiding en bestuur van de groep.
Carla Postma en Jaring Hiemstra,
ouders van jeugdleden, doken
daarvoor in de boeken van 2021,
en ze namen meteen de coronajaren 2020/2021 nog mee. Alles dik
in orde!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

De zomerkampen lonken…

Friese scouts op bezoek

Nog even, en de zomerkampen
beginnen! De afgelopen weken
konden we op zonnige zaterdagen al heerlijk het water op om
te zeilen, te kanoën en te varen
met onze motorboten. Maar ook
vlotten blijven eeuwig populair.
De Junioren lieten zien dat ze het
ambachtelijke vlotbouwen nog
niet zijn verleerd.

Scouting Fryslân houdt jaarlijks
ergens in de provincie een Scoutingcafé waar kaderleden elkaar
treffen, beleid maken, ideeën
opdoen en informatie uitwisselen.
Zo kwamen na 2 caféloze jaren 11
juni in Harlingen zo’n 60 vrijwilligers bij elkaar. Natuurlijk gingen
ze ook het water even op, en
brandde het kampvuur tot laat...

Luctor et emergo

Welkom aan boord

Het pad naar onze botenwerkplaats is hobbelig. Eind 2019 begonnen we de bouw. Daarna sloeg
corona toe, vervolgens bleven
subsidies hangen en toen volgde
een tweede coronagolf. Daarna
werd bouwmateriaal duurder en
nu zijn de levertijden ellenlang.
Maar we worstelen lekker door en
zullen boven komen!

Van 13 tot en met 18 juni werd
In Harlingen de maritieme week
‘Watersport4All’ gehouden. Wij
meerden ons wachtschip daarom
eens een weekendje in de Willemshaven af. Familie, vrienden,
bekenden en ook onbekenden
kwamen even langs om Di Adventure te bekijken. En wie wilde kon
lekker een stukje (mee)zeilen.

Vacature van de maand:
Lid kascommissie
(2 keer 1 dagdeel)

Jaarlijks wisselt een lid van onze kascommissie. Voor volgend jaar zoeken
we daarom iemand met scherpe ogen, die samen met Carla Postma onze
boekhouding wil controleren. Leuk klusje? Meld je dan bij Chris
via 06-53944765, of mail naar info@caspardirobles.nl

Met vlag en wimpel
Wie leiding wil zijn bij Scouting
wordt geacht via de zogenoemde ‘Scouting Academy’ diverse
kwalificaties te behalen. Het
eindgesprek van Bart (links) was
woensdag zó overtuigend dat we
deze foto gemaild kregen met het
bijschrift ‘Met vlag en wimpel geslaagd als teamleider wilde vaart’.
Gefeliciteerd Bart!

Nog veel meer…

Huh? Luchtscouts?

Bart staat trouwens niet alleen.
Ook Elzemiek, Bas, Roland, Esmée,
Emile, Jeannette en Thom zitten in
trajecten met cursusdagen, leerdoelen, persoonlijke opdrachten
en kamptrainingen. Bovendien
konden we dit seizoen voor diverse mensen EHV- en AED-certificaten noteren. Buitengewoon mooi
allemaal!

Onze welpen bouwden op een
zonnige zaterdag een creatieve
lanceerinrichting om petflessen
de lucht in te schieten. Op onze
Facebookpagina staan er mooie
filmpjes van! Met een luchtscoutingroep bij de al bestaande
land- en waterscouts, én scouts
met een beperking, zou Harlingen
helemaal compleet zijn!

Schip in een nieuw jasje

Komende activiteiten

Sinds het klusweekend ziet ons
wachtschip er aanzienlijk beter
uit. Een flinke schouderklop voor
iedereen die meehielp! Afgelopen
maand is ook het boeisel aan
bakboord aangepakt. Het laatste
klusje daarbij is het mooiste: een
strak biesje om het helemaal áf te
maken. De laatste tientallen meters zijn deze week gedaan.

2 juli – Bbq voor vrijwilligers
en Club van 100
18-23 juli – Zomerkamp (JZV)
18-24 juli – Zomerkamp (ZV)
22-26 juli – Zomerkamp (Welpen)
29-31 juli – Zomerkamp (Sr. Loods)
5-7 aug – Zomerkamp (Loodsen)
8-17 aug – Nawaka (WV)

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

