
 
 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2020 

Wie had kunnen vermoeden aan het begin van dit jaar dat 2020 zo’n bijzonder jaar zou worden. Ons 

geduld en doorzettingsvermogen werden/worden volop getest. We kwamen/komen voor nieuwe 

uitdagingen te staan. Hoe blijven we toch zo goed mogelijk binnen alle regels die steeds wijzigen 

doorgaan met ons leven? Hoe blijven we gezond in deze 1,5 meter maatschappij. Als we terugkijken 

op het jaar van de stichting dan zien we dat er heel veel niet door is gegaan, maar vooral ook dat er 

best veel wel door is gegaan. Het lijkt me fijn om het in deze nieuwsbrief vooral daar over te hebben. 

Bestuurswijzigingen: 

 Dit jaar hebben we afscheid genomen van Johannes van Kalsbeek, die zich vele jaren heeft 

ingezet als bestuurslid van de stichting en nu verder zijn bijdrage levert als vrijwilliger. 

 Met Annegreet van ’t Hul als enthousiaste nieuwe voorzitter zijn we heel blij. 

 Daarnaast heeft Jan Griek de plaats van Johannes opgevuld. Met zijn gedreven enthousiasme 

heeft hij zich mede ingezet voor onderhoud van de Jollen en activiteiten met de Jonge Vissers. 

                       

Activiteiten: 

In februari hebben we een bezoek gebracht aan Wij Vikingen in het Fries Museum. 

We hebben een rondleiding met uitleg gekregen op de stadswerf in Leeuwarden, een interessante 

Kompaslezing van Lisanna Postma en het netten installen en boeten in de schuur bij Jan Griek was 

heel leerzaam. 

     

 



 
 

In maart hebben we motoronderhoudscursus gehad van Jan Griek.  

Op 4 maart tijdens de Visserijledenvergadering is Basten uitgeroepen tot Bramzijgertje van het jaar.  

Bramzijgertje prijs: Waarderings- en aanmoedingsprijs voor de jongeren van Visserijvereniging 

Workum. Elk jaar wordt er een 'Bramzijgertje van het jaar', iedere keer een andere plaats, 

uitgeroepen voor zijn of haar enthousiaste en goede inzet. 

  

In april was het duidelijk geworden dat er dit jaar geen jollen wedstrijden gehouden zouden worden. 

Zo ging ook het eerste evenement wat door de vereniging uit Andijk georganiseerd zou worden niet 

door. In de zomer toen het prachtig weer was, is er nog wel een keer lekker gezeild en gezwommen. 

   

Ook in het najaar is er nog goed geoefend met de jollen op de Friese meren. 

Tijdens de Open Monumentendag was onze jeugd op de Werf om bezoekers te ontvangen.  

Met de ST48 kon meegevaren worden en op de HL90 kon men een kijkje nemen. 

Van de vaartjes, verzorgd door Anja, is regelmatig genoten deze zomer. 

Dit jaar konden we gelukkig wel mee doen met de RABO Club Support met als resultaat € 132,49. 

In oktober is de visserijweek in Workum helaas niet doorgegaan. Zo zijn ook die van Makkum en 

Enkhuizen dit jaar vervallen. 

 



 
 

   

In november hebben het jaar educatief afgesloten met een dag knopen, splitsen en zeil naaien onder 

de bezielende leiding van Piet, Meine en Dirk. 

          

Op 5 december heeft Sinterklaas met zijn Piet een rondje gemaakt langs de buiten klaar gezette 

klompen met inhoud.  

We zijn blij om ook dit jaar weer regelmatig bijdragen te mogen ontvangen van onze donateurs.  

Hun bijdragen helpen ons ieder jaar weer om het onderhoud aan de jollen te kunnen doen en onze 

activiteiten te kunnen organiseren.  

Wilt u donateur worden?  

Stuur een email met uw naam, adres en woonplaats naar staversejol@live.nl 

Wilt u een donatie doen?  

Maak het bedrag over naar NL 88 RABO 0345 283 260 t.n.v. Stichting De Staverse Jol 

Winterslaap: 

Op dit moment zijn de jollen weer in hun winterslaap. We hopen dat het volgend jaar toch weer 

mogelijk zal zijn om met elkaar te genieten van alle activiteiten en evenementen.  

De activiteitenkalender voor het eerste kwartaal is alweer op onze site te vinden. 

Voor nu wensen we ieder een goede gezondheid, fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar. 

Warme groeten van Annegreet, Piety, Henk, Jan en Cara 
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