Het jaar 2020 in beeld
1256 vrijwilligersuren
De eerste helft van het jaar stond helemaal in het teken van de restauratie van het achterschip van de
botter. Wat een klus! In totaal gingen er 1256 vrijwilligersuren in zitten en werden er 185 ritten naar
Enkhuizen gemaakt. Al die eigen kosten en zelfwerkzaamheid werden door de subsidiegevers gelukkig
beloond. De eerder toegezegde bedragen werden volledig toegekend. Op 5 juni gleed de botter met een
heel nieuw achterste statig in het water bij de werf in Enkhuizen. Zo lek als een mandje na zeven
maanden op het droge te hebben gestaan. Maar… het vernieuwde achterschip was al snel droog. Het
bewijs van een geslaagde restauratie!
Na eindeloos passen en
meten, tillen, schaven
en breeuwen zag het
achterschip van de botter er na de restauratie
perfect uit

Nieuwe fok

En toen kwam corona…
Omdat de restauratie een forse hap uit onze reserve heeft genomen moesten we dit jaar met zeiltochten
zo veel mogelijk inkomsten verdienen. We schreven ons in voor deelname aan SAIL en een ander
grootschalig bedrijfsevenement en hadden al vroeg drie particuliere vaartochten geboekt. Toen kwam
corona en werd alles geannuleerd. Alleen de zeereis met vrijwilligers in juli en één zeiltocht konden
doorgang vinden. Financieel een rampzalig jaar dus, maar voor ons geen reden om bij de pakken neer te
zitten. We hopen nog op kwijtschelding achteraf van het havengeld, onderzoeken de mogelijkheid voor
besparingen en beraden ons op andere, creatieve mogelijkheden om deze financiële tegenslag het hoofd
te bieden. En we hopen natuurlijk dat onze donateurs ons ook in 2021 zullen blijven steunen.

Bestuurswisseling
Henk van der Sluis, bestuurslid van het eerste uur, stond
in maart zijn plaats af aan Mart Sevenhuijsen, die tevens
het vice-voorzitterschap op zich nam. Deskundig op het
gebied van waterbouw, diende Henk namens onze
stichting een plan in voor verbetering van de ligplaats
van de MK 63 in de Museumhaven van het Centrum
Varend Erfgoed.
Na de restauratie van de MK 63 ging het bestuur in
Hoorn op de foto. Op de botter v.l.n.r.: penningmeester
Peter den Dunnen, voorzitter Dirk Lont, Peter Dorleijn,
secretaris Anita Muller, vice-voorzitter Mart Sevenhuijsen
en Aernout de Sitter. Aan bakboordzijde hangt de slang
van de pomp die de eerste dagen na de restauratie het
lekwater uit het schip moest afvoeren.

www.bottermk63hoorn.nl

Na tien jaar intensief gebruik is
de MK 63 aan een nieuwe fok
toe. Een zeilmaker in ZuidBeijerland zal het zware
katoendoek bestellen en de
banen aan elkaar naaien. Het
afwerken met henneptouw –
het
‘aanlijken’ genoemd –
gebeurt in eigen beheer.
Omdat we dat ambacht nog
beheersen en omdat zelf doen
nu eenmaal veel geld uitspaart.
We hopen de middelen voor
het nieuwe zeil door sponsoring bijeen te krijgen.

Foto-expositie ‘Werk in uitvoering’
Zoals u op onze website en Facebook-pagina kon lezen was in
het Centrum Varend Erfgoed de afgelopen maanden de fotoexpositie ‘Werk in uitvoering’ te zien over restauratie van
varend erfgoed. Hierin ook foto’s en filmfragmenten over de
recente restauratie van de
MK 63. Na de opening van
de expositie vond de bij het
kuilvissen met de MK 63
gevangen vis – waaronder
veel snoekbaars – gretig
aftrek. Op de foto hiernaast
is Ben van Dijk bezig met
het roken van enkele gevangen palingen. Tijdens
het kuilvissen zorgde de
natuur voor tal van verrassingen, zoals deze dubbele
regenboog.

De Waddenzee
Het jaarlijkse garnalen vissen in oktober moesten we vanwege de
coronamaatregelen vergeten. Wat in de zomer gelukkig wél kon was
een reis met vrijwilligers naar de Duitse Wadden in juli. In het
buitenland trekt ‘die tolle holländische Botter’ steevast aandacht.
Foto boven: In Museumshafen Carolinensiel stromen voorbijgangers
nieuwsgierig toe op het gezang aan boord onder begeleiding van
Jippe Kreuning op accordeon.

Cultuurhistorische activiteiten
Na het vertrek van de Halve Maen zijn we in het Centrum Varend
Erfgoed weer gestart met het ontwikkelen van eigen activiteiten. Te
denken valt aan lezingen, een fotowedstrijd, een digitaal aanbod en
herinrichting van de vaste presentatie in de bezoekersruimte.
Natuurlijk dragen wij daaraan graag ons steentje bij.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zegde subsidie toe voor het
vernieuwen van de bestaande informatiebordjes bij de schepen. De
bordjes worden door voorbijgangers vaak geraadpleegd.

COLOFON

De restauratie van het achterschip van de
botter was mogelijk dankzij bijdragen van:
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Hoorn
Stichting Kerkmeijer-de Regt
en particuliere giften via crowdfundingsactie
‘Nieuw hout voor de botter MK 63’

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63
info@bottermk63hoorn.nl
www.bottermk63hoorn.nl
Vriend worden van Stichting MK 63?
Dat kan door overschrijving van € 25,-* naar rekeningnummer
NL89 INGB 0007 3853 56 van onze stichting te Zwaag. Vergeet
niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden!
*) Minimumdonatie per kalenderjaar

Word ook ‘Vriend van de MK63’!
Daarmee helpt u ons dit unieke erfgoed van de Zuiderzee te behouden.

