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Over de avonturen van de Harlinger Waterscouts en ons wachtschip di Adventure

Bij het eerste nummer
Caspars Scheepsjournaal verschijnt
speciaal voor leden van onze Club
van 100 en donateurs van

de Harlinger waterscouts in het
algemeen, en ons wachtschip di
Adventure in het bijzonder.

Het Scheepsjournaal valt een
paar keer per jaar in je digitale
brievenbus. Veel leesplezier!

Er was eens…

Een klein wondertje

Feestelijke open dag

‘… de droom van een eigen wachtschip voor de Caspar. Een onbereikbaar fata morgana? Een onbetaalbaar ideaal? Maar als we onszelf
eens flink in de arm knijpen ligt ze
daar toch echt al voor de kant: onze
stoere di Adventure (spreek uit: ‘the’
Adventure ;-).
Klaar voor geweldige avonturen!

Alléén bokst niemand zoiets voor
elkaar. Fondsen steunden ons. Vrijwilligers stopten al hopen ervaring,
tijd en energie in het onderhoud. De
crowdfundingsactie ging boven verwachting én er werd een Club van
100 geboren. Allemaal ontzettend
bedankt! Zó maak je samen dingen
mogelijk.

Er wordt nog volop aan het schip
geklust. En binnenkort starten de
zomerkampen, waarbij di Adventure
als moederschip fungeert.
Maar einde zomer nodigen we alle
donateurs, de Club van 100, fondsen
en andere relaties gráág uit om het
schip te komen bekijken. Hou de
mail in de gaten!

Niet de eerste

… wel de beste!

Lang hadden we een ander schip
voor ogen: de Salamander. Technisch goed, haalbaar voor een smalle beurs zoals de onze, maar met
3.10m zelf ook wel héél smalletjes.
Kloekere schepen waren echter onbetaalbaar. Zo bleef de Salamander
tot februari onze enige optie, toen
opeens… di Adventure opdook.

Di Adventure is 4.50 breed, ideaal!
Eigenaar Jos Verkerke mailde ons in
februari: ‘Persoonlijk zou ik het wel
leuk vinden als ze deze bestemming
zou krijgen’. Jos was zelf namelijk
ook waterscout. En de rest is geschiedenis. Na een aankoopkeuring
op een werf in Yerseke zette het
schip koers naar Harlingen.

Met man en macht
Eind mei ging di Adventure opnieuw
op de kant, nu bij overbuurman SRF.
Er moesten 28 gebreken worden
verholpen die de keurmeester
in Yerseke had geconstateerd.
Een week lang hebben zo’n 20
mensen aan het schip geklust. We
verwachten nu elk moment ons
vaarcertificaat te ontvangen.

Naar de Friese meren

Welkom aan boord

De Club van 100

Deze zomer ligt di Adventure afgemeerd bij Terhorne. Daar wordt week
na week gezeild door zo’n beetje
onze hele groep, te beginnen met de
junior-zeeverkenners. En in augustus
komt daar nog een zeilkamp van een
week achteraan. En daarna… zijn
de lezers van dit Scheepsjournaal
eindelijk aan de beurt ;-)

Een schip vaart, beheert en
onderhoudt zich niet vanzelf, dus
hulp is welkom! In de bijlage bij
deze nieuwsbrief lees je in wat
voor functie je kunt aanmonsteren.
Heb je geen ervaring of weet je
niet precies wat je wilt doen? Voel
je welkom en neem contact op –
samen komen we er vast uit.

De Club van 100 is een club bedrijven en particulieren die de Harlinger
Waterscouts in het algemeen, en
di Adventure in het bijzonder, een
warm hart toedragen.
Zij steunen onze groep tenminste 3
jaar met een jaarlijkse bijdrage van
tenminste 100 euro.
Sommige leden van de Club van
100 zijn regelmatig aan boord te
vinden en organiseren eens per jaar
een gezellige dag voor de club.
Ook inschepen? Welkom! Meld je
aan via info@caspardirobles.nl dan
nemen we graag contact met je op!

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!

