1 juni 2022

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

Noeste arbeid

Dan gaan we zelf!

Medio mei klusten we een weekend lang aan ons nieuwe wachtschip. Ouders, leden en leiding
pakten het ijzerwerk aan, gingen
de roest te lijf en pakten daarna
gezellig de kwast. Wat een verschil maakt dat! Maar we gaan
nog lekker door om er echt een pareltje van te maken. Kom volgende
keer dus óók een handje helpen!

De wilde vaart kon geen tijd vinden voor een voorjaarskamp. Dus
organiseerde de begeleiding rond
Woudsend een ‘Scheepsjongens
van Bontekoe’-avontuur voor zichzelf. Eindeloos roeiend en jagend
door de lange Luts (mooi riviertje,
maar het zeilt voor geen meter),
maar gelukkig met de Fluessen in
het verschiet.

Examentijd bij de Caspar
Ons wachtschip mag alleen varen
met een gekwalificeerde bemanning. Behalve een gediplomeerde
schipper moet er altijd een motordrijver aan boord zijn. Daarvoor
volgden 5 Casprianen deze winter
een cursus. Iedereen haalde de
theorie en zaterdag deden Michel
en Jeannette hun praktijkexamen.
En haalden het!

De Caspar in… Korea?

Groot en uitdagend

De 25ste World Scout Jamboree
wordt volgend jaar augustus in
Korea gehouden, met ruim 40.000
scouts van over de hele wereld.
Als scout kun je ééns in je leven
naar een Wereldjamboree. Dit keer
grijpt onze junior-zeeverkenner
Flynn zijn kans, wat een avontuur!
We gaan er vast nog veel van
horen.

Wij vroegen bij het Scouting Nederland Fonds een bijdrage voor
ons schip di Adventure. Elke Scoutinggroep heeft immers weleens
een steuntje in de rug nodig, zeker
voor een groot en uitdagend project zoals een wachtschip. En: we
kunnen maar liefst € 3750 tegemoet zien. Daar zijn we natuurlijk
enorm blij mee!

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
(5 x 1 zaterdagochtend)

De komende vijf zaterdagochtenden willen we onze nieuwe botenwerkplaats
afmaken. Wie wil een paar keer meehelpen? Twee rechterhanden is mooi, maar
één is ook al voldoende. Klinkt leuk? Meld je dan bij Chris via 06-53944765, of
mail naar info@caspardirobles.nl.

400 blije waterscouts

Fakkelwacht in Makkum

Sweachsters op tegenbezoek

Samen met waterscouts uit Drachten, Sneek, Leeuwarden en Peperga beleefden de Zeeverkenners
en Wilde Vaart 4 prachtige dagen
tijdens gezamenlijk weekendkamp
‘EUSK’ bij Sneek. Harde wind blies
het programma in de war, maar
met een dagtocht, grote spelen
en een bezoek aan Sneek was het
weekend zó om!

Scouting is gezellig, afwisselend,
avontuurlijk, leerzaam en nog véél
meer. Scouting wil bijvoorbeeld
ook dienstbaar zijn. Elk jaar helpen we de Rotary een handje bij
het Engelse Tuinfeest, en 4 mei
hielpen we Scouting Burdine uit
Makkum bij de drukbezochte Dodenherdenking daar. Een prachtige
ervaring!

Onze welpen waren vorig jaar een
weekendkamp te gast bij Scouting Ba-ow in Beetsterzwaag. Het
weekend van 21-22 mei kwamen
de ‘Sweachsters’ op tegenbezoek. En wat doe je als bij een
waterscoutinggroep bent? Zeilen
natuurlijk! Een hele ervaring, als je
normaal gesproken je activiteiten
in het bos hebt.

Enigszins handige Harry’s (m/v)

Buiging voor Bijko

Komende activiteiten

Een goede buur is beter dan een
verre vriend. En dat klopt. Jaar na
jaar tilt Bijko Jachtservice, onze
overbuur aan de Koningsweg,
onze stoere Di Namisch en Di
Hermes uit het water. En na het
winteronderhoud laten ze beide
motorvletten gelukkig ook weer te
water ;-)
Bedankt, familie Van der Bij!

2 juli – bbq voor vrijwilligers
en de 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)
10 sept – Overvliegen en open dag

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

