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

Spetterende zomerkampen
De hele zomer een ‘eigen’ eiland bij
Terherne: hoe gaaf is dat?!
Achtereenvolgens hielden de
junior-zeeverkenners, de welpen, de
zeeverkenners en de wildevaarders
hun zomerkamp op de Terhornster
Poelen, waar ook di Adventure ligt
afgemeerd. De Senior Loodsen en
het CWO-zeilkamp volgen nog.

Een boot vol welpen

Onderweg naar Terherne

Groet vanaf di Adventure

Slapen in een vlet

Zeilen met pittig windje

De vlag uit na examens

Tijd voor een feestje!

Een heel blik Casparianen bemachtigde in juli het begeerde diploma
CWO-3. Ondanks de harde wind
slaagden alle examenkandidaten met
vlag en wimpel voor hun praktijkexamen. Ze mogen nu zelfstandig met
een Lelievlet op pad. Een high five
dus voor Gilian, Noah, Wendy, Stan,
Lars, Axel en Anna. Klasse!

Om di Adventure voor de kampen
klaar te krijgen is knetterhard gewerkt. Zó hard, dat voor een feestje
geen tijd was. Dat willen we 11
september inhalen. Voorafgaand
aan onze Open Dag gaat dan om 11
uur de champagne vloeien – áls het
kan en mag… Houd de berichten 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 een stevig
bestuur. Daarom breiden we onze kennis en kunde graag uit met vers bloed
en nieuwe inzichten. Lijkt het je wat om ons schip op koers te houden? Wil
je onze leiding coachen? Of benader je bedrijven voor onze Club van 100?
Dan komen we graag in contact! Mail ons, of bel 0622914494. Graag!

Wilde vaart op Wylde Swan

Bijdrage van Vermilion

Afrika: een stukje veiliger

Anna en Jonas voeren met Tall
Ship de Wylde Swan de NoordAtlantische oceaan over, van
Sint Maarten naar Harlingen.
“Altijd leven in de brouwerij”,
zegt Jonas, “en soms stil
staren over de oceaan… Ik had
het niet willen missen!” Lees
over hun onvergetelijke reis op
annasoceaanreis.jouwweb.nl

Vermilion Energy helpt lokale
organisaties om de energietransitie
te versnellen. De Caspar vroeg
én kreeg vanuit Vermilions
Omgevingsfonds een bijdrage in
de aanschaf van zonnepanelen en
LED-verlichting. De eerste panelen
werden vorige maand op de
stuurhut geplaatst, met dank aan
alle helpende handige handen.

Onze oude zwemvesten zijn richting
Gambia gegaan. Daar werkt Lia
Pieterse al een aantal jaar voor
en met de lokale bevolking. De
reddingsvesten gaan gebruikt
worden door vrouwen die op
oesters vissen/duiken, en bij
een kleinschalige locatie voor
watersport/recreatie. Beter dan bij
ons in de opslag, of niet?!

Spanning op 4 september

Komende activiteiten

De Landelijke Scouting
Zeilwedstrijden van 25 en 26
september kennen twee klassen:
zeeverkenners en wildevaart. Wij
hopen dat we voor beide klassen
een startbewijs kunnen verdienen
tijdens de Friese voorrondes. Die
worden in het weekend van 4-5
september bij Sneek gehouden.

6-8 augustus – Senior Loodsenkamp
14-20 augustus – CWO-kamp
28 augustus – Eerste opkomst
4 september – Friese zeilwedstrijden
11 september – Doop di Adventure
11 september – Open Dag

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

