
          Het jaar 2019 in beeld

Restauratie achterschip in volle gang 
In Enkhuizen zijn onze vrijwilligers sinds november drie dagen per week enthousiast aan het 
werk o.l.v. Peter Dorleijn en samen met medewerkers van Scheepswerf Stofberg. De eerste 
huidgang, bijna acht meter lang, zit bijna op z’n plaats. Nog vijf te gaan! 
Op de foto linksonder wordt de uitgezaagde huidgang krom gebrand. De plank is vastgeklemd. 
Een ijzeren roe in de gewenste kromming wordt erlangs gehouden als referentie. Dirk Lont (l.) 
houdt de brander onder de plank terwijl Peter den Dunnen de onderkant nat houdt. Door warmte 
en vocht wordt het hout buigzaam en kan het langzaam in de juiste bocht worden gevormd.  

De bijna acht meter lange houten mal is 
vastgezet op de plaats waar de bovenste 
huidgang moet komen. De breedte is met 
dwarslatjes uitgemeten. 

Onze activiteiten in 2019 
Het weer liet ons dit voorjaar een beetje in de 
steek. Kwam het daardoor dat we wat minder 
verhuuraanvragen kregen? Het was in ieder 
geval van invloed op het aantal opstap-
tochtjes dat we hadden gepland. Gelukkig 
konden we begin augustus wel met de botter 
varen vanaf Marken, opnieuw een leuk 
weerzien met onze donateurs aldaar.

Onderstaande poster wordt bij de 
botter geplaatst als dankbetuiging 
aan onze subsidiënten en alle gulle 
gevers die de grote restauratie van 
het achterschip van de botter 
financieel mogelijk maken.

Succesvolle 
crowdfundingsactie 
De crowdfundingsactie ‘Nieuw 
hout voor de botter MK 63’, die we 
dit najaar publiceerden op GeefNL, 
leverde in zes weken tijd maar liefst 
een bedrag op van € 1.160,-, 
spontaan bijeengebracht door 27 
donateurs. Een fantastische bijdra-
ge waar we heel erg blij mee zijn!      

Fiscaal voordeel bij uw 
belastingaangifte 
Fijn dat u ons in 2019 steunde met uw 
donatie. Onze stichting is een erkende 
Culturele ANBI, wat inhoudt dat uw gift voor 
125 % fiscaal aftrekbaar is. Mocht de 
Belastingdienst ernaar vragen: ons registra-
tienummer is: 857505853. Stichting MK 63 is 
gevestigd in Zwaag (gemeente Hoorn).

Komend jaar zult u ons donatieverzoek iets 
eerder ontvangen en in de vorm van een 
gepersonaliseerde brief via de mail.

Ook deze fraai geklede dames wilden tijdens 
Open Monumentendag graag een kijkje nemen 
aan boord van de MK 63

Restauratiejournaal 
Een beeldverhaal met uitleg over 
de restauratie van de botter vindt u 
op onze Facebook-pagina ‘Botter 
MK 63 Hoorn’ en op de website. In 
een van de komende maanden 
kunt u een uitnodiging tegemoet 
zien voor  een informatiebijeen-
komst over de restauratie.

www.bottermk63hoorn.nl

De tocht over de Wadden en de Noordzee 
naar de Halligen, de Duitse eilandengroep 
bij Sleeswijk-Holstein, was weer een 
mooie uitdaging voor de bemanning, die 
daarbij het nuttige met het aangename 
verenigde.  

Op zondag 8 september presenteerden 
we ons op de Cultuurmarkt in Hoorn 
voor het Centrum Varend Erfgoed. Het 
weekend erna kregen we veel bezoek aan 
boord tijdens Open Monumentendag 
plus een ‘volle bak’ met zeilliefhebbers. 

Het vissen met de dwarskuil werd uitge-
steld tot 5 oktober omdat de reparatie van 
de vorig jaar opgelopen scheur in het net 
veel tijd in beslag nam.

Half oktober maakte de botter een ver-
kenningstocht naar de Marker Wadden, 
een mooi reisdoel voor een meerdaagse 
groepszeiltocht bij verhuur.

Eind oktober behaalden we de eerste prijs 
bij de Bontekoerace! De wedstrijd van 
zaterdag werd afgelast vanwege de harde 
wind, maar dat weerhield onze bemanning 
er niet van de MK 63 eens lekker te laten 
buizen.

Meteen daarna werd met man en macht 

alles van boord gehaald om de botter op 
tijd klaar te hebben voor de tocht naar 
Scheepswerf Stofberg in Enkhuizen.

De MK 63 geheel onttakeld op een koude 
oktoberdag op weg naar Enkhuizen voor 
de grote restauratie
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