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Met deze nieuwsbrief willen we u informeren     

over de stand van zaken van het skûtsje de Rot. 

 

 

Zaterdag 5 april is de Rot met hulp van kraanbedrijf Vrieswijk voor onderhoud weer op de wal gezet 

bij de haven/camping Ladure van Wietze Lap. Het onderwaterschip wordt opnieuw in de teer gezet 

en de rest van De Rot wordt weer in de olie gezet zodat de Rot er voor het komende vaarseizoen 

weer prachtig bij ligt. De planning is dat het schip vrijdag 2 mei weer in het water komt. 

Naast het onderhoud wordt er druk gewerkt aan de vervanging van de motor. De oude motor is in 

maart al uit de Rot gehaald en de voorbereidingen voor het plaatsen van de nieuwe motor zijn in 

volle gang. De nieuwe motor komt voor een deel onder het achterdek zodat in het ruim  veel meer 

ruimte komt. Nu de Rot op de wal staat kan het werk verder worden afgemaakt. Met de nieuwe 

motor is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en kunnen we weer vertrouwd met onze 

gasten varen. 

Al de werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan.  

Op de website staan een aantal foto’s van de werkzaamheden; u kunt ons tegenwoordig ook volgen 

op facebook onder ’ Skûtsje de Rot Rottevalle’. 
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Beurtschip “de Rot”.  

Het skûtsje “de Rot” vaart op 23 en 24 mei als beurtschip de route naar en van Leeuwarden. 
 “de Rot” vertrekt vrijdag 23 mei a.s. om 9.00 uur vanuit de haven in Rottevalle met passagiers en 
vracht ( levende have bijv. kippen en een geit) post en goederen e.d. 
Het traject zal zoveel mogelijk zeilend worden afgelegd. 
Schoolkinderen in “Ot en Sien” kledij zijn bij de haven aanwezig en  “De Voortvarende Vrouwen” 
zullen  “de Rot” met bemanning en passagiers en goederen toezingen en uitzwaaien. Rottevalsters 
en ook de passagiers, oud en jong worden verzocht in oude kledij naar de haven te komen om zo een 
nostalgisch geheel te vormen op de kade. Net als in vroegere jaren zijn de opstapplaatsen in 
Rottevalle, Oostermeer, Burgum en Suwâld. En wel om 9 uur Rottevalle, 11 uur Oostermeer, 12 uur 
Burgum en om 13.00 uur Suwâld. 
Bij aankomst en het lossen in Leeuwarden aan de kade bij de Harmonie wordt “de Rot” welkom 
geheten door de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en feestelijk en muzikaal verwelkomt 
door het shantykoor “ de Piipegaeltsje Sjongers”. 
Deze bijzondere actie met het skûtsje de Rot, het nog oudste ijzeren varende skûtsje verdient 
aandacht. De Gemeente Leeuwarden heeft al net als de Compagnons positief gereageerd op dit 
initiatief en burgemeester T. van Bekkum van Smallingerland heeft de eerste plaats al gereserveerd. 
De vlaggen van de Culturele hoofdstad 2018 zullen wapperen bij aankomst in Leeuwarden. 
Zaterdagmiddag 24 mei rond 17.00 uur zal “de Rot” bij aankomst weer feestelijk en muzikaal 
onthaald worden in Rottevalle. 
Wij houden u op de hoogte via www.derot.nl  
 
Namens de Stichting “Freonen fan de Rot”  
Koop Hoekstra & Joke van der Zwaag 
Info 0512-342443 / 06-55864180 
 
                             

Varen met het skûtsje “de Rot” op de Leijen op de donderdagavonden van mei t/m 

september a.s. 

Meezeilen met het Skûtsje “de Rot”. Dat kan bijna elke donderdagavond vanaf 15 mei tot en met  3 

september zeilen we en kunt u mee. Er wordt gevaren en gezeild op de Leijen. De opstapplaats is bij 

de Haven in Rottevalle en de vertrektijd is 19.00 uur. Schipper en maat heten u welkom aan boord. 

De kosten zijn € 10 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,50. Reserveren is gewenst, want vol is vol. 

Tel: 06-51946626 bgg 06-55864180. Skûtsje “de Rot” is ook te boeken voor groepen voor een 

middag, dag of avondtocht. 

 Info: www.derot.nl 

Tot later op het water………                    
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Stichting  ‘Freonen fan de Rot’ :  

Koop Hoekstra (voorzitter) 

Jan Keuning (secretaris) 

Koos Föllings (penningmeester) 

Joke van der Zwaag 

Tseard van der Kooy 

Wietze Lap 

Gjalt de Jong  

 

  

 

Bankrekening Freonen fan De Rot: 1183.61.880 

correspondentie adres: Freonen fan De Rot, 

 Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum. 

Website: www.derot.nl  

 Email: info@derot.nl 

 

Boekingen en informatie 

Koop Hoekstra, 

Efterwei 7 

9221 SK Rottevalle 

0512 34 24 43 

06 51946626  

info@derot.nl 

 

mailto:info@derot.nl
http://www.derot.nl/
mailto:info@derot.nl
mailto:info@derot.nl

