
 

Nieuwsbrief februari 2019 

Vooraankondiging ledenvergadering 

De ALV voor het jaar 2019 zal worden gehouden op vrijdagavond 12 april in het dorpshuis 

van Nijelamer. De definitieve uitnodiging en stukken hiervoor zullen (statutair) uiterlijk 2 

weken daarvoor worden toegestuurd. 

Wedstrijdacht 

Op zaterdag 16 maart zal Skylla voor het eerst meedoen aan de Head of the River: een 

tijdrace over 8km op de Amstel tussen Ouderkerk en Amsterdam. De roeiers van Skylla zijn 

flink in training voor deze wedstrijd. Momenteel zijn er ook extra trainingen gepland voor de 

woensdagavond. We wensen de ploeg veel succes en nu maar hopen dat niet, net als vorig 

jaar, de race wordt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. 

 



Roeimagazine ‘Roei’ 

Het bestuur heeft besloten dat Skylla een abonnement neemt op het blad ‘Roei’, 

www.roeiblad.nl. De eerstvolgende editie zal op de tafel in de loods ter inzage liggen. 

Commissie Materiaal 

Vanuit de Commissie Materiaal van Skylla wordt het volgende gemeld. 

Na een geslaagde opruim-/ schoonmaakdag ligt de botenopslag er weer netjes bij, zijn de 

boten schoongemaakt en in de was gezet. 

Ook is in kaart gebracht wat er allemaal aan de diverse boten moet gebeuren, en is 

begonnen met groot onderhoud aan de C-vieren. Eerst wordt de Slingerak onder handen 

genomen en vervolgens de Leo. 

Dankzij subsidie kunnen we ook overgaan tot aanschaf van een nieuwe kunststof C-vier. 

Hiervoor zijn enkele leden van de materiaalcommissie zich aan het oriënteren, waarna tot 

aanschaf zal worden overgegaan. 

Commissie Sponsoring meldt het volgende. 

Op zaterdag 16 maart doet Skylla mee met NLDoet. Vrijwilligersdag van het Oranjefonds. We 

hebben 400 euro van dit fonds ontvangen. Wat gaan we daarvoor doen?  We vragen 

vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Dit kunnen mensen zijn van onze 

eigen roeivereniging of mensen van buiten, die kennis willen maken met de roeisport. Wat 

gaan we dan doen?  

Vaarklaar maken van de houten C4x+boot: Leo. Met elkaar maken we de vier roeiklaar. We 

gaan samen de roeiboot schoonmaken en lakken. De boot zal weer glimmend klaar zijn voor 

het nieuwe voorjaarsroeiseizoen. Daarnaast kunnen de mensen die zich via NLDoet opgeven 

kennismaken met de roeisport en met Skylla Wolvega. Men zal kunnen zien dat iedereen 

roeien kan leren, van jong tot oud!!!!! 

Voor onze leden: 

Zaterdag 16 maart  van 09:00 - 13:30 zoeken wij nog 5 vrijwilligers. Voor die dag is Diana de 

gehele tijd aanwezig om vrijwilligers van buiten welkom te heten en uitleg te geven over 

onze vereniging. Wie haar wil helpen is welkom. Samen met Aaldert is afgesproken wat we 

die dag doen.         Resultaat na afloop 

De boot is weer schoongemaakt en gelakt. Na de klus/roeien is het sociale gebeuren ook 

belangrijk. We drinken na afloop gezellig met elkaar koffie of thee. 

http://www.roeiblad.nl/


 

Commissie Huisvesting en vaarwater 

Op donderdagavond 17-1-19 was er een voorlichtingsavond van Provincie en Wetterskip 

Fryslân op de gemeentewerf van Wolvega. Het onderwerp betrof de sanering van de 

vervuilde bodem van de Schipsloot. In deze nieuwsbrief enkele punten die voor Skylla-

roeiers van belang zijn. 

Vanaf de bocht bij de Esdoorn naar de Tjonger was de Schipsloot al in 1990 opgeschoond. 

Dit jaar wordt het eerste stuk vanuit Wolvega tot aan de bocht bij De Esdoorn aangepakt. 

Komend voorjaar zal sanering van het meest vervuilde stuk gebeuren. Dat is vanaf het begin 

tot aan de bocht bij de Waterzuivering. Later dit jaar zal het minder vervuilde deel tussen 

beide bochten, dus bij Skylla, plaatsvinden. De werkzaamheden bij Skylla betreffen 

voornamelijk het uitdiepen tot een diepte van 1,5 meter. Hierbij zal onze drijvende steiger 

tijdelijk worden verplaatst. Het ongemak voor Skylla schijnt gering te zijn. 

Evenementencommissie plus agenda 

16-3-2019: C4-NLDoet-klussendag o.l.v. Diana Samuelsz. Zie boven bij Commissie 

Sponsoring. 

16-3-2019 Head of the River. Boven reeds vermeld. 

7-4-2019 Weerribben-Wieden Toertocht. De zaterdagochtend-groep formeert bemanning 

voor 2 Cx-vieren waarmee deze tocht van 35km zal worden geroeid. Extra opgave om deel te 

nemen kan nog bij Janette. 

12-4-2019: ALV in Dorpshuis Nijelamer. Hierboven reeds vermeld. 


