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Nieuwsbrieven

Sinds het officiële begin van de restauratie van het Skuutje, worden er regelmatig
Nieuwsbrieven uitgegeven, eerst van de restauratie en later van het reilen en zeilen van
ons scheepje.
Op de website van het Skuutje (www.wr60.nl > Nieuws > Nieuwsbrieven) zijn alle
Nieuwsbrieven nog in te zien: ze geven een mooi beeld van wat er vanaf 2012 rond het
oudste houten vissersschip van Nederland allemaal heeft plaatsgevonden.
In deze Nieuwsbrief een terugblik op het afgelopen jaar, de werkzaamheden dit
winterseizoen en een vooruitzicht op het komend seizoen.

Waar was het Skuutje afgelopen jaar te zien?

Tijdens de 62 vaardagen die het Skuutje afgelopen jaar heeft gemaakt was het schip te
bewonderen op Waddenzee en IJsselmeer:
- Rond Den Oever tijdens het zeilen op de donderdagavonden en met de 'Landrotten' op

zaterdagen en zondagen
- Deelnemen aan de festiviteiten rond

'600 jaar Kolhorn' 
- De grote Waddentocht langs alle

eilanden naar Noordpolderzijl in juli
- De Zomerreünie en het feestelijke

50 jarig bestaan van de Vereniging
Botterbehoud in Enkhuizen. Tevens is
tijdens dit evenement weer voor het
eerst met het Skuutje gevist!

- De Flora- & Visserijdagen in augustus
in Den Oever

- De botterdagen in Elburg
- In september tijdens een rondje

IJsselmeer en Randmeren en het
bezoek aan de Marker Wadden

- Enkele tochtjes met Inhoutgevers en
andere belangstellenden

- De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder in november

Zeilen voor landrotten

Vorig jaar vond de eerste cursus plaats en
dat bleek een succes. Behalve dat een
aantal nu de beginselen van het zeilen met
een platbodem onder de knie heeft en dus
geen Landrot meer is, is ook de werkgroep
rond het Skuutje uitgebreid met een aantal
extra leden die meehelpen met het schip te
zeilen en te onderhouden.
Ingrid Hassing en Rob van Veen, Landrotten
van afgelopen jaar, hebben een verslag van
hun ervaringen opgeschreven. Deze zijn op
de site te vinden: www.wr60.nl/curs/lr18.

https://wr60.nl/nieuws/nieuwsbrieven
https://www.wr60.nl/curs/lr18


Het Skuutje drooggevallen bij het Willemsduin
van Schiermonnikoog

Vervolg 'Zeilen voor landrotten'

In 2019 wordt er wederom een zeilcursus voor Landrotten georganiseerd.
Ook de nieuwe cursus is alleen bestemd voor mannen en vrouwen die nauwelijks of géén
zeilervaring hebben. Ben je jong en enthousiast en zou je wel eens willen leren zeilen?
Ben je ouder en vraag je je af of je je nog thuis zal voelen op het water? Ben je een
landrot en heb je altijd al willen leren zeilen? Heb altijd al eens op een platbodem willen
varen? Pak dan nu je kans! 
Speciaal voor deze groep worden er op het Skuutje op dagen in het weekend in mei, juni
en juli een 6- tot 8-tal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur georganiseerd. 
Het maximaal aantal deelnemers is 6. De kosten voor deelname aan alle bijeenkomsten
bedraagt € 60,-.
Ben je geïnteresseerd meld je dan bij Tjeerdo Wieberdink (tjeerdo@wieberdink.nl, 06-20
13 53 37) vrijblijvend aan voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond 21 maart.

Cursus zeilennaaien

De zeilen van vlasdoek van het Skuutje zijn
indertijd onder leiding van Kees Hos
gemaakt op de zolder van de Coöperatie
(CIV) van Den Oever. Om de vakkennis van
het werken met dit natuurproduct te
behouden heeft er deze winter een
zeilnaaicursus plaatsgevonden. Op 14
donderdagmiddagen kwam een groep van
5 personen bij elkaar om de eerste kneepjes
van het vak te leren. Het is de bedoeling
dat de cursisten in de toekomst zelf kleine
reparaties aan de zeilen kunnen verrichten.

Plannen voor 2019

- Na het succes van de Waddentocht in 2018 naar Noordpolderzijl v.v. staat ook voor
2019 een nieuwe Waddentocht op het programma.

- Natuurlijk zal het Skuutje ook dit jaar
weer 'acte de présence' geven op 10 en
11 augustus tijdens de zomerreünie van
Botterbehoud in Enkhuizen.

- Als het weer het toelaat kunnen er ook 
dit jaar, tijdens de Flora- & Visserijdagen
in Den Oever van 23 tot en met
25 augustus, weer tochtjes met het
Skuutje door de haven van Den Oever
gemaakt worden.

- Het is de bedoeling om van 12 tot 15
september weer naar de botterdagen in
Elburg te gaan, al dan niet aangevuld
met een rondje Randmeren/Zuiderzee.

- Verder vinden er op de donderavonden
en zondagmorgens zeiltochtjes plaats.
Omdat de ruimte aan boord beperkt is, is
het verstandig je daarvoor van tevoren te melden. Zie www.wr60.nl. 

- De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder op 8, 9 en 10 november 2019.

https://wr60.nl/


De drijvende steigers op een nieuwe locatie.

Afgelopen zomer is de vernieuwde
Historisch Hoek van de haven van Den
Oever zo ver gereed gekomen dat de
Wieringer Aken WR4 en WR173 en het
Wieringer Skuutje WR60 hun nieuwe
ligplaats aan de verplaatste drijvende
steigers konden innemen. 
De Historische Hoek ligt nu aan de kant
van het dorp Den Oever vlakbij het uit
1919 daterende peilschaalhuisje
(Rijksmonument) zodat meer mensen de
schepen makkelijker kunnen bekijken en
bezoeken.
Naast de drie vaste gebruikers van de
Historische Hoek is er ook plaats voor
3 passanten, zeilende voormalige
vissersschepen die bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) zijn ingeschreven
als varend monument. Deze schepen kunnen gratis enkele dagen gebruik maken van de
ligplaatsen. Ter promotie is tijdens het evenement in Enkhuizen (50 jaar Botterbehoud)
middels folders daar extra aandacht aan besteed.

Werkplaats/ontmoetingsruimte

De stichting Skuutje WR60 is nauw betrokken bij het initiatief van de stichting Onderdak
Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) om bij de Historische Hoek een werkplaats en
ontmoetingsruimte voor de schepen uit de Historische Hoek te bewerkstelligen. Dankzij
subsidies van Leader en het Waddenfonds is de financiering op een haar na rond. Het
vertrouwen is dat het laatste gat in de begroting opgevuld gaat worden. Iedere
ondersteuning is daarom nog welkom!
Omdat de haven van Den Oever regelmatig
onderloopt, komt het gebouwtje op een
verhoging te staan. Ook moet het
gebouwtje, in verband met dijkonderhoud,
redelijk makkelijk te verplaatsen zijn. Om
aan deze en andere eisen te voldoen, is lang
gezocht naar de mooiste oplossingen. Het
gebouw komt op een fundatie van
betonblokken met daarop een stalen frame. Op het frame komt het gebouw dat door
Garden Pleasure uit Breezand gebouwd gaat worden. 
Het streven is om de werkplaats tijdens de Flora- & Visserijdagen officieel in gebruik te
nemen. Of dat gaat lukken wordt nog spannend.
Als ook de werkplaats/ontmoetingsruimte gerealiseerd is krijgt Den Oever de beschikking
over een Historische Hoek waar behalve het bekijken van en varen met de voormalige
vissersschepen ook informatie is te vinden over de visserij van vroeger en de ambachten
die daar nauw mee verbonden waren (touw slaan, netten boeten, zeilen maken,
houtbewerking enz.). Zie ook www.onew.nl.

http://www.onew.nl/


Hoe worden de kosten rond het Skuutje gefinancierd?

De restauratie van het Skuutje is indertijd betaald middels giften
van verschillende personen en bedrijven. Ook de subsidies van
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Goede Doelen
Nh1816 vormden een belangrijke bijdrage.
Toen het schip in 2015 weer in de vaart kwam, moest vervolgens
de jaarlijkse exploitatie gefinancierd worden. 10 Bedrijven op en
om Wieringen waren bereid voor meerdere jaren ondersteuning
te geven. Deze bedrijven vormen als Inhoutgevers (de inhouten
zijn de dwarsscheepse verbanden in een schip: de knieën, zitters
en dekenpoten) de kern van de financiële ondersteuning.
De 10 Inhoutgevers zijn:
- Verfaille - Vakgarage Hippolytushoef
- Dozy - Bouwen en ontwikkelen
- Koopman & Co - Accountants en belastingadviseurs
- Tocardo - Tidal Power - www.tocardo.com
- HGG - Specialists in 3D profiling
- Sandfirden - Professionals in TOP performance
- Praxis - Dé bouwmarkt in Hippolytushoef
- Mook & Bakker - Installatiebedrijf - Hippolytushoef
- Kaan Transport - Hippolytushoef
- Burghout - Design en Druk

Behalve de ondersteuning door de 10 Inhoutgevers wordt het
Skuutje ook nog ondersteund door giften van de gemeente
Hollands Kroon, opvarenden en andere personen en organisaties
die het Skuutje een warm hart toedragen.
Belangrijke jaarlijkse kosten zijn de hellingbeurt en de
verzekering. Daarnaast wordt ook elk jaar geld opzij gelegd voor
toekomstige reparaties en restauraties: het blijft een houten schip
waar regelmatig groot onderhoud aan moet worden verricht.
Het is duidelijk dat er veel tijd wordt besteed om de financiën rond
het Skuutje gezond te houden. Giften blijven daarom welkom.
Omdat de stichting Skuutje WR60 een door de Belastingdienst
goedgekeurde ANBI stichting is, kunnen de giften bij uw
belastingopgave deels verrekend worden.

Contact

Website: www.wr60.nl
FaceBook: www.facebook.com/wieringer.skuutje
Twitter: www.twitter.com/WRskuutje
E-mail: info@wr60.nl
Telefoon: Hans Zijm:

    0227-59 37 01 of 06-10 51 58 35
Tjeerdo Wieberdink:
    0227-51 23 04 of 06-20 13 53 37

Post: Stroeërweg 37
1777 NE  Hippolytushoef

Bank: IBAN: NL04 INGB 0001 2358 25
RSIN: 816111492

Deze Nieuwsbrief wordt deels op papier en
deels per e-mail (380 inschrijvingen) verspreid.

https://www.wr60.nl
https://www.facebook.com/wieringer.skuutje
https://twitter.com/WRskuutje
mailto:info@wr60.nl

