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Freonen fan De Rot nieuwsbrief december 2021                                 

 

Dit jaar weer geen uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van donateurs, 

sponsoren en vrijwilligers van de  ‘Stichting Freonen fan De Rot’. Door de Corona-

regelgeving zit dat er voorlopig niet in. 

De Coronamaatregelen zijn ook van invloed geweest 

op het vaarprogramma van het afgelopen seizoen. We 

konden pas per 1 juli beginnen met de donderdag-

avondvaarten. De dagtochten naar het SKS-

skûtsjesilen op De Veenhoop en Earnewâld waren er 

dit jaar niet net als veel andere watersport-

evenementen. Gelukkig hadden we naast de 

donderdagavond-vaarten nog wel een aantal middag- 

en avondtochten met betalende gasten. Minder 

vaarten is ook minder inkomsten terwijl de vaste 

kosten zoals verzekeringen, rente en aflossing en het 

noodzakelijk onderhoud wel doorgaan! Dit betekent 

dat we waarschijnlijk, net als het vorige jaar, een klein 

financieel tekort zullen hebben. Gelukkig hebben we 

de financiën goed op orde en is er nog wel wat reserve 

zodat we ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken. 

Met steun van onze trouwe donateurs en een aantal 

sponsors kunnen we De Rot verantwoord in de vaart 

houden. 

 

Eastermar een brug te ver? 

Begin dit jaar hebben we ons sterk gemaakt 

voor het behoud van de beweegbare brug 

in Eastermar. Eén van de opties van de 

gemeente Tytsjerksteradiel was om de 

huidige brug te vervangen door een vaste 

brug. Schriftelijk hebben we bij de 

gemeente aangegeven dat dit voor De Rot 

drastische gevolgen zou hebben en dat een 

vaste brug een ‘historische blunder’ zou 

zijn. We hebben deze zorg ook op onze 

facebookpagina gedeeld; het bericht is 

meer dan 15.000 keer gelezen!  

Gelukkig heeft de gemeenteraad in juni 

besloten dat de huidige beweegbare brug 

na een grondige onderhoudsbeurt kan 

blijven. We kunnen dus ook in de toekomst 

zonder problemen naar Eastermar en De 

Burgumermar varen.  
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Omrop Fryslân. 

 

Op 16 juli stond Rottevalle centraal in een dag-uitzending 

van Omrop Fryslân; ‘s morgens was er o.a. een radio-

interview vanaf De Rot. Daarna is er een filmopname 

gemaakt van een tocht met De Rot van Rottevalle naar De 

Leijen. De filmopname was ‘s avonds te zien op Omrop 

Fryslân.  

 

 

 

 

Dokkum. 

 

 

                                                                                            

Begin september heeft De Rot in het 

kader van de Admiraliteitsweken een 

aantal weken in de binnenstad van 

Dokkum gelegen. Dit heeft veel 

positieve reacties opgeleverd. 

 

 

Rottefalle Brûst. 

Promotieteam met open dag op De Rot tijdens Rottefalle Brûst. 
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Vaste ligplaats haven Rottevalle. 

                                                                                            

De ligplaats in de haven van Rottevalle is, met 

dank aan De Compagnons, nu duidelijk 

gemarkeerd zodat voor iedereen zichtbaar is wat 

de vaste ligplaats van De Rot is. 

 

 

Onderhoud. 

Begin volgend jaar gaat De Rot weer in Earnewâld op de helling voor het 

noodzakelijke onderhoud. Naast dit onderhoud, wat weer zoveel mogelijk door onze 

eigen vrijwilligers wordt uitgevoerd, willen we graag de zwaarden vernieuwen. Dit 

werk wordt  in eigen beheer in Rottevalle met hout uit Rottevalle en met hopelijk wat 

extra financiële steun (ook uit Rottevalle) uitgevoerd. 

Izer. 

Zoals bekend zijn we bezig met de 

voorbereiding van het iepenloftspul ‘Izer’; een 

groots evenement rondom historie van De Rot 

wat midden in het dorp op het Muldersplein voor 

de Herberg van Smallingerland zal worden opgevoerd. De planning was  september 

2022, De Rot zou dan 135 jaar oud zijn. Als gevolg van de Corona hebben we 

besloten dit nog een jaar uit te stellen zodat het nu september 2023 wordt.Voor dit 

iepenloftspul is er een apparte ‘Stichting Izer’ in het leven geroepen die de 

organisatie van dit evenement op zich neemt. In deze stichting zitten naast een paar  

‘notabelen’ van Rottevalle ook een aantal bestuursleden van De Rot.  

Eind september zijn de eerste  (drone) filmopnames gemaakt wat prachtige beelden 

heeft opgeleverd die te zijner tijd gebruikt zullen worden bij het iepenloftspul. 

 

De Rot onder zeil in De Lits. 


