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

Zó moeilijk is het niet…
Een hele winter koortsachtige
bedrijvigheid om vijf vletten in de
verf te krijgen: onze welpen zagen
het met verbazing. ‘Kouwe drukte.
Dat kunnen wij sneller!’, dachten
ze, en knutselden allemaal binnen
één opkomst een complete boot in
elkaar. Die voeren als de beste in
ons binnenbad ;-)
Klik hier voor het filmpje.

Langer het water op

Een 10 met een griffel

Onze tiplijn is open

Na alle ‘gewone’ zomerkampen
houden we medio augustus nog
een zeilweekkamp. Ideaal om een
zeildiploma te halen! Het weekend
van 18-20 juni werd vast bekeken
wat voor vlees er in de zeilkuipen
zit. Op basis daarvan gaan onze
zeilinstructeurs proberen iedereen
een zeilniveau omhoog te helpen.
Succes vast!

Emile ontving 5 juni zijn
Kwalificatieteken. Bevoegd leid(st)
er ben je bij Scouting namelijk
niet zómaar. Je volgt, afhankelijk
van competenties die je al hebt,
modules bij de Scouting Academy.
Ook Thom, Bart, Jeannette en
Rense schipperden ondanks corona
succesvol door een leidingtraject.
Alle vijf gefeliciteerd!

De Harlinger media schrijven
momenteel regelmatig over onze
vrijwilligers en onze activiteiten.
Zulke stukjes zijn welkom, want
we willen het nieuwe seizoen héél
graag met extra vrijwilligers in.
Leiding voor de groepen, handige
handen – we kunnen allerlei talenten
gebruiken! Tips zijn welkom via
info@caspardirobles.nl

Uit onze fantastische vloot
slepers en opduwers:

Vacature van de maand:
Leiding
(+/- 1,5 dagdeel per week)

Voor komend seizoen zoeken we nog enthousiaste leiding bij de junioren en
de zeeverkenners. Als leiding heb je alle vrijheid om iedere week een te gek
programma te organiseren. Daarnaast kun je bij ons rekenen op ondersteuning,
cursussen zoals zeilen, leidinggeven en EHV en een hoop gezelligheid.
Wat voor jou of weet je iemand? Mail ons, of bel 0622914494. Graag!

Wachtschip drijft weer

Op kamp op een eiland

Op 3 juni meerde de Adventure
weer bij ’t Dok af, na een week op
’t droge bij overbuur SRF. Heel wat
mensen hebben geholpen aan het
schip te klussen, erg leuk!
De keurmeester toonde zich ook
tevreden, dus we verwachten
nu elk moment ons definitieve
vaarcertificaat.

De welpen treffen het niet in hun
jonge scoutingleven. Anderhalf
jaar geen kampen, door corona!
Half juni was eindelijk hun eerste
kampje en gelukkig staat nu alweer
het zomerkamp voor de deur.
Op een onbewoond eiland nog
wel! Dan wordt er vast ook wéér
gevaren. Welkom aan boord!

Witte tornado’s
‘t Dok kan wel een poetsbeurt
gebruiken, vond Nienke. Samen
met een andere moeder ging ze
los! Ach, was zo’n blinkend gebouw
maar blijvend… Maar er stampen
elke week opnieuw heel wat voeten
naar binnen. De schoonmakers
gaan daarom elke 3 weken
terugvechten. Zo zijn we plotseling
een Poetsploeg rijker! ;-)

Scheepsjournaal

Iedereen op kamp!

Kampdata:

Tegelijk met deze Patrijspoort
verschijnt er nóg een nieuwsbrief:
ons allereerste Scheepsjournaal,
voor leden van de Club van 100
en andere donateurs, vol wetenswaardigheden over onze groep en
ons schip. Benieuwd wat er in ons
Scheepsjournaal te lezen valt? Meld
je aan als lid van de Club van 100 of
download ‘m op onze site.

Het zomerkamp staat voor de deur,
en wij willen graag dat iedereen mee
kan. Is het kampgeld bezwaarlijk?
Vraag dan een bijdrage uit ons potje
‘Samen Caspar’. Zo hoeft niemand
thuis te blijven. Meld je even bij
iemand van de leiding of bestuur.

10-16 juli – Junior Zeeverkenners
16-20 juli – Welpen
19-25 juli – Zeeverkenners
25-?? juli – Wilde Vaart
6-8 augustus – Senior Loodsen
14-20 augustus – CWO-kamp

Een oogje in het zeil houden?
Check caspardirobles.nl of
facebook.com/caspardiroblesharlingen
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Monster aan bij de Harlinger Waterscouts en hun wachtschip di Adventure
Onze groep organiseert op jaarbasis
samen dik 200 activiteiten: van dagdelen tot hele zeilweken. En dankzij
ons nieuwe wachtschip di Adventure
worden nog andere, grotere en leukere activiteiten mogelijk.

Wie houdt van actie, gezelligheid en
nieuwe avonturen is dus welkom aan
boord van onze waterscoutinggroep.
Spreekt een van de onderstaande
aanbiedingen je aan? Stap dan over
de drempel en doe met ons mee!

Wil je meer weten?

Techneuten

Varensgasten

Losvast op afroep

Bij Scouting wachten altijd klussen.
En zeker voor ons nieuwe wachtschip (27,85 x 4,50m) kunnen we
handige handen gebruiken. Dus ben
je dol op scheepstechniek en smeerolie? Help ons dan ons schip en onze
motorvletten in de vaart te houden
en laat je handen dan wapperen bij
onze TD (Technische Dienst).

Voor kampen, dagactiviteiten en
evenementen zoals Harlingen Ongeschut zoeken we uitbreiding van
ons team van ervaren schippers.
Vind je het leuk mee te draaien in
een vaste pool mensen en bij te
dragen aan activiteiten voor en met
jeugd en jongeren? Meld je dan!

Wil je niet actief meedraaien, maar
mogen we incidenteel wel een
beroep op je doen? Dat is ook al
geweldig. Geef aan waar je kennis of
kunde ligt (lassen, koken voor grote
groepen, fondswerving, installatiewerk of …), dan zetten we je naam
op een lijstje voor het geval dát.

Runner

Een topervaring: leiding

Ben je meer van overzicht houden,
afspraken bewaken, lijnen uitzetten en vooruit denken? Dan kun jij
misschien helpen de hele boel te
runnen. Ons bestuur draagt al veel
kennis en kunde in zich, maar dat
breiden we graag uit met vers bloed
en nieuwe inzichten.

Alles bij elkaar is het leukste van Scouting natuurlijk: de kinderen. Die van
7 dromen nog weg in een themawereld, die van 17 bedenken hun programma’s zélf. En in de 10 jaar daartussen zie je ze zich ontwikkelen: geweldig!

Lees meer op caspardirobles.nl,
bel met Chris (06 - 53944765) of
bel Barend Jan (06 - 22914494) of
mail ons: info@caspardirobles.nl.

Vind jij het mooi om bij te dragen aan groeien, ontdekken en grenzen verleggen? Week na week met ‘jouw’ kinderen eropuit trekken? Binden, stimuleren,
terugfluiten, plezier maken, avonturen beleven? Stap dan in een van onze
leidingteams – een topervaring!

