1 augustus 2022

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

Lekker zo doorgaan
Dankzij zo’n 80 vrijwilligers,
donateurs, bedrijven, klussers, Club
van 100-leden en anderen gaat
het geweldig met onze groep. Dat
vierden we 2 juli met een zonnige
bijeenkomst met barbecue. Er
werd gevaren, gezellig bijgepraat,
gesmikkeld en Ids werd uitgeroepen
tot vrijwilliger van het jaar. Lekker
zo doorgaan!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Alweer een bootje…?

Adieu Dirk

Er ligt een vreemd motorvletje
in onze botenloods. Waren vijf
zeilvletten, twee motorvletten en
een wachtschip nog niet genoeg?
Jawel, maar dit is een project van
CWO-er Lars en de wildevaarders
Gilian, Axel en Stan. Zij kochten het
bootje samen, in de goede traditie
van de wilde vaart. Succes ermee
jongens!

Najaar 1995 werd Dirk Frölich onze
materiaalmeester. Geen dag zonder
Scouting toen, in Huize Frölich,
want vrouw Ykje was al voorzitter
en alle drie kinderen lid of leiding.
Later was Dirk een van de
sleutelfiguren bij de bouw van onze
‘Casa di Robles’ aan de Trekweg.
Op 8 juli overleed hij. Dirk, bedankt
voor je humor en inzet!

Over de Noordzee

Oekraïense scouts op kamp

Miloeska verruilde onze Lelievletten
tijdelijk voor een Tall Ship. Met
de Wylde Swan zeilde ze vanuit
de Deense havenstad Esbjerg
naar Harlingen. Daar belandde ze,
een hoop ervaringen rijker, in de
feestelijkheden.
Omrop Fryslân was aan boord
en interviewde haar, en zo kwam
Miloeska zelfs nog op tv.

Er loopt een actie om 26 scouts
uit Oekraïne naar het Nawaka
te krijgen. Hun spullen liggen
natuurlijk nog in Oekraïne, dus
tenten etc. brengen Nederlandse
groepen bijeen. Wie wil bijdragen in
de deelnemerskosten?
Kijk op www.steunscouting.nl/
project/geef-oekraiense-scouts-denawaka-kampervaring/donate

“In het dagelijks leven ben ik docent bij CSG Comenius in
Leeuwarden. De nadruk bij Scouting ligt op dingen dóen. Wat
ik waanzinnig gaaf vind zijn de zeillessen en kampen. Ik krijg
er energie van om mijn werkweek weer goed door te komen.”

Roland, junior-zeeverkennersleiding

Gesleutel na gereutel

Moe de vakantie in

De week voor de zomerkampen
is koortsachtig gesleuteld aan de
motor van Di Adventure. De koeling
begon bij een proefvaartje namelijk
kuren te vertonen en zó kun je
niet op kamp… Dank aan iedereen
die heeft geholpen het weer voor
mekaar te maken, speciaal Bart
en Ritske. Nachtwerk, maar met
resultaat!

Vier zomerkampen zitten er op,
en er komen nog meer. Op onze
eilandjes bij Terherne waren er
hikebommen van sm(e)ulvuurtjes
en zwembadjes met lauw water.
Er waren kanotochten en juwelen
van Atlantis, zonnebrandcrème,
pannenkoeken, Mastermind en
regenbuien – en wat slááp je
daarna dan lekker!

Is ’t geen plaatje?
Onze zeeverkenners hebben het
Lelievletzeilen langzamerhand
helemaal in de vingers. Week na
week leerden ze de fijne kneepjes
op het Van Harinxmakanaal. Wat
is er dan mooier dan tijdens je
zomerkamp zeilend lekker rond te
trekken? Drie dagen rondzwerven
op de meren, dat levert mooie
plaatjes op!

Vacature van de maand:
Chauffeur
(eenmalig)

Zeilen met slagroom

Komende activiteiten

Maandenlang is op dinsdagavond
weer CWO-instructie gegeven. Het
kan niet anders, of in totaal kan
onze groep nu dus nóg beter zeilen
dan afgelopen seizoen.
Gerben en Emile, bedankt voor de
organisatie! Op 12 juli, de laatste
avond, was er gebak aan de
waterkant. Alle zeilers gefeliciteerd
met jullie vorderingen.

5-7 aug – Zomerkamp (Loodsen)
8-17 aug – Nawaka (WV)
10 sep – Overvliegen
10 sep – Open dag(je)

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

Wie wil en kan de bemanning van di Adventure (schipper + matroos)
naar Terherne brengen (donderdag 11 augustus, ’s ochtends), ophalen uit
Stavoren (donderdag 11 augustus, einde middag) of naar Lemmer brengen
(dinsdag 23 augustus, ‘s ochtends)? Daar zouden we erg mee geholpen
zijn! Wil je en kun je? Bel of app Barend Jan op 06-22914494.

