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Tijdelijke nieuwe ligplaats
Vanwege aanpassingen aan de haven van
Den Oever die dit jaar starten, hebben de
schepen uit de Historische Hoek dit jaar een
tijdelijke andere ligplaats. De drijvende
steigers zijn weggehaald vanwege de
baggerwerkzaamheden die in de Vissershaven
hebben plaatsgevonden. Het is de bedoeling
dat in de loop van 2018 (misschien 2019) de
Historische Hoek in de andere hoek van de
Vissershaven, bij het peilschaalhuisje, komt.
Tot dan liggen het Skuutje en de Wieringer
Aken in de Waddenhaven, de buitenhaven
aan de andere kant van de dijk waar het
Havenkantoor op staat.
Belangengroep Nautisch Erfgoed Wieringen
Onlangs is de Belangengroep Nautisch
Erfgoed Wieringen (BNEW) opgericht. De
belangengroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de schepen die een
ligplaats hebben in de Historische Hoek van
de haven van Den Oever.
De BNEW overlegt met de gemeente en het
Hoogheemraadschap waar en op welke
manier de Historische Hoek een plek krijgt in
de gerenoveerde haven.
Ook is het de bedoeling dat er voor de
schepen die een vaste ligplaats in de
Historische Hoek hebben een
werkplaats/ontmoetingsruimte komt.

Varen op de donderdagavonden
De komende maanden zal ook weer elke donderdag door
de leden van de werkgroep die het Skuutje onderhoudt en
exploiteert vanuit Den Oever gevaren worden. Vaak is er
nog ruimte aan boord voor een of meerdere opstappers.
Vertrek is om 19:00 uur. Het meevaren kost niets; we
hebben wel een pot waar een donatie in gedaan
kan worden.
Wil je zeker zijn van een plekje aan boord stuur dan een
mailtje naar meevaren@wr60.nl (zie verder bij 'Contact'
onder aan deze Nieuwsbrief en 'Contact' op www.wr60.nl).
Mocht er aan boord van het Skuutje geen plaats meer zijn
dan is er goede kans dat je wel kan meevaren met de
Wieringer Aak WR173 van de Vereniging Aak. Ook zij varen
elke donderdagavond met het schip.

Vacature
Afgelopen jaar heeft de werkgroep 'Reilen &
Zeilen met het Skuutje' zich over het Skuutje
ontfermd. De werkgroep zorgt voor het
onderhoud en de exploitatie van het schip. De
groep bestaat nu uit zo'n tien actieve leden
die betrokken zijn bij alle taken (onderhoud,
zeilen, PR, ...). Om de kennis van de leden van
de werkgroep aan te vullen wordt er minimaal
elke donderdagavond met de WR60 gevaren.
Ook worden er regelmatig
schipperscursusavonden georganiseerd om
de theoretische kennis te vergroten.
De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe
leden: hoe meer activiteiten er met en rond
het schip zijn des te beter het is. Ook
personen (jong én oud, zij én hij) die beperkt
tijd beschikbaar hebben zijn van harte welkom.

Verhuur
Het Skuutje kan ook worden gehuurd. Je vaart
dan op een uniek schip. Uniek als oudste
zeilende vissersschip, uniek vanwege zijn 177
jaar ouderdom, uniek in authenticiteit en
primitiviteit (geen wc, geen stromend
drinkwater, geen stoelen en tafeltjes, geen
elektriciteit en geen WiFi, zeilen van vlas,
water in de bun, touw van manilla, alleen een
gaspitje om koffie en/of thee op te zetten).
Het Skuutje inclusief schipper en maat voor
een groep van maximaal 6 personen is te huur
voor € 450 per dag.
Verhuur aan grotere groepen is ook mogelijk.
Er wordt dan gekeken of ook een van de
Wieringer Aken uit de Historische Hoek
ingezet kan worden.

Onderhoud
Een houten schip als een Skuutje vergt veel
onderhoud, ook al is de volledige restauratie
nog maar 2 jaar geleden afgerond. Het schip
is daarvoor bij de werf van Maarten van der
Kuijl (de voormalige werf van Gerrit van
Zoonen) op De Haukes op de kant gezet. Het
onderwaterschip is gecontroleerd en
geschilderd. Nadat het schip weer in het
water lag is het schip verder aan de
buitenkant volledig in enkele verse lagen verf
gezet. Ook is er boordverlichting aangebracht
waardoor er nu ook in de duisternis gevaren
kan worden. Het Skuutje ziet er weer pico
bello uit!

'Inhoutgevers' & 'Maten'
Afgelopen december was een belangrijk
moment voor het Skuutje.
Donderdagavond 15 december kwamen de
vertegenwoordigers van 10 bedrijven bij
elkaar die hebben aangegeven dat ze het
Skuutje voor meerdere jaren willen
ondersteunen. Wij noemen deze
bedrijven/personen de 'Inhoutgevers' van het
Skuutje (inhouten is de verzamelnaam voor
de dwarsscheepse verbanden: de spanten,
knieën, zitters, dekenpoten, leggers en
oplangers van het Skuutje en vergelijkbare
schepen).
De exclusieve groep 'Inhoutgevers' is maximaal 10 bedrijven groot. Aan boord is een
bord met daarop de namen van de bedrijven.
De 'Inhoutgevers' zijn:

Net zoals de 'Inhoutgevers' genieten bedrijven die 'Maat' zijn ook van speciale
faciliteiten zoals de mogelijkheid een dag met het Skuutje te zeilen. Er wordt nog
gezocht naar bedrijven die ook 'Maat' zouden willen worden. (zie verder bij 'Contact'
onder aan deze Nieuwsbrief en 'Contact' op www.wr60.nl).
Op dit moment zijn de 'Maten':

Flora- & Visserijdagen 2017
Van 25 tot en met 29 augustus vinden in
Den Oever de jaarlijkse Flora- & Visserijdagen
plaats. Het definitieve programma is nog
niet bekend. We zijn aan het kijken of die
dagen met het Skuutje tochtjes door de
haven gemaakt kunnen worden.
Als het schip aan de kant ligt kunnen
belangstellenden het scheepje natuurlijk
komen bekijken.
Met burgemeester Jaap Nawijn aan het roer
werden twee jaar geleden de festiviteiten
geopend door Marja Grooten - Kuiper, miss
Flora van de eerste vlootschouw uit 1962.

Sociale media
Via de website, FaceBook en Twitter
proberen we iedereen kennis te laten maken
met de meest recente nieuwtjes rond het
Skuutje:
Website: www.wr60.nl
FaceBook: https://www.facebook.com/wieri
nger.skuutje
Twitter:
https://twitter.com/WRskuutje
Verder is er in de voormalige Historische Hoek
van de haven van Den Oever een webcam die
gericht is op de plaats waar vroeger de
Wieringer Aken en het Skuutje lagen:
http://havendenoever.nl
Naast het beeld van de webcam is ook de actuele weerssituatie in de haven van
Den Oever te raadplegen.

Website www.wr60.nl
Afgelopen winter is de website volledig vernieuwd.
Op de website staat nu alle actuele informatie en
is ook de informatie uit het verleden, bijvoorbeeld
over de restauratie te vinden.

Contact
Zie ook de contactformulieren op www.wr60.nl
Meevaren op een donderdagavond:
via e-mail:
meevaren@wr60.nl
Huur van het Skuutje,
werkgroep Reilen & Zeilen met het Skuutje:
via e-mail:
meevaren@wr60.nl
Hans Zijm:
0227 - 59 37 01
06 - 10 51 58 35
hjm.zijm@quicknet.nl
Het adres van de stichting is:
Secretariaat Stichting Skuutje WR60
per adres
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
0227 - 51 23 04
06 - 20 13 53 37
tjeerdo@wieberdink.nl
IBAN: NL04 INGB 0001 2358 25
Deze Nieuwsbrief wordt deels op papier en deels per e-mail (370 inschrijvingen) verspreid.

