Freonen fan De Rot nieuwsbrief december 2020
Dit keer geen uitnodiging voor een donateursavond in januari 2021. Als gevolg van de
Coronamaatregelen zit dat er niet in.
Het zou een druk jaar worden voor de Rot met deelname aan veel maritieme
evenementen waarbij we met De Rot één of meerdere dagen aanwezig zouden zijn, maar
door Corona werd alles anders!

Wat ging er niet door:
•
•
•
•
•
•

Turfdagen in Appelscha
Maritiem weekend met historische schepen in
Leeuwarden
Dagtochten naar het SKS Skûtsjesilen op de
Veenhoop en naar Earnewâld
Sail Amsterdam (de vlag hebben we nog wel
gekregen van de Sail-organisatie)
Admiraliteitsdagen Dokkum
Strontrace Workum

Toch hebben we als bestuur en vrijwilligers van De Freonen fan De Rot het afgelopen
jaar niet stil gezeten.

De eerste vaart was al op 1 januari. De jaarlijkse nieuwjaarsduik
in de Leijen ging niet door, maar de geplande nieuwjaarsvaart
met alle bestuursleden en partners is wel doorgegaan. Daarna
was er in januari de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst voor onze
donateurs en vrijwilligers. Dit keer met medewerking van Melle
Leegstra.

De Rot op de Helling
Eind maart is De Rot bij Hoekstra in Earnewâld op de helling geweest. Naast het
gebruikelijke onderhoud door bestuursleden en vrijwilligers is met hulp van Pieter
Jilles Tjoelker de zwaardophanging professioneel aangepast. Een hele verbetering!
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Opening Stokersverlaat Appelscha
Eind mei is Koos naar Appelscha geweest, waar De Rot aanwezig was bij de opening van
de nieuwe brug en sluis ‘ Het Stokersverlaat’.

Filmopnames
In juni hebben we een vaartocht gemaakt met Daisy van Soetkees, een bekende
‘vlogster’, wat mooie filmbeelden en veel publiciteit heeft opgeleverd.
(zie https://www.soetkees.nl/ Nederland Zuid Oost Friesland)

Donderdagavondvaarten
In de maanden juli en augustus konden we toch nog starten met de
donderdagavondvaarten en er was weer zoveel belangstelling dat er zelfs extra
woensdagavondvaarten zijn geweest.

Begin september werden de Coronamaatregelen weer
aangescherpt, zodat we helaas moesten besluiten om te
stoppen met de vaartochten voor meerdere betalende
gasten.

Zonnepaneel
In september is de elektrische installatie door Wietze
aangepast en hebben we nu een zonnepaneel op het dek
om de accu’s op peil te houden.
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Op 1 september is Harry Jansen, partner van
Joke, plotseling overleden. Harry heeft o.a. het
logo en verschillende posters voor De Rot
ontworpen. Harry was als vrijwilliger actief
betrokken bij het onderhoud.

Rottefalle Brûst
Op zaterdag 19 september was er in het kader van Rottefalle Brûst
een open dag aan boord van De Rot met medewerking van de
muzikanten van de Voortvarende Vrouwen.

Izer
In 2020 is naast de stichting ‘Freonen fan De Rot’ de Stichting ‘Izer’ opgericht. Het doel
van deze stichting is het opvoeren van het ‘Iepenloftspul Izer’, een groots evenement
rondom de historie van De Rot. De uitvoering is gepland in september 2022, het jaar dat
De Rot 135 jaar oud is, en wordt opgevoerd voor De Herberg van Rottevalle. In de
stichting Izer zitten een aantal bestuursleden van de Freonen fan De Rot.

Al met al een vreemd en bewogen jaar voor De Rot.
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