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Allemaal aan boord! 
 

Na de twee jubileumconcerten van vorig jaar is het hoog tijd voor 

ons eigen jubileumfeestje! Daarvoor heeft Ruud een speciaal 

uitstapje in elkaar gezet.  Noteer zondag 27 mei! 

 

Met de bus rijden we naar Den Oever, 

waar schipper Jan Rotgans ons aan 

boord van zijn vissersschip WR130 

('Johanna II') opwacht met koffie. De 

bemanning stelt zich aan ons voor en 

we bespreken wat die dag mogelijk is. 

Dat zal afhankelijk zijn van weer en 

wind. Het schip, een kotter, is ruim 20 

jaar oud. Het is in de loop van de jaren 

aan de eisen van deze tijd en van de 

passagiers aangepast en van veel 

gemakken voorzien. In de kajuit is 

zelfs vloerverwarming! 

 

Proeverij van de vangst 

Terwijl we het Wad opvaren vertelt 

de schipper verhalen over de wadden 

en palingvisserij. Buiten de haven 

gaat het sleepnet uit en vervolgens 

krijgen we uitleg over de vangst 

maar ook een proeverij in de vorm 

van een 'bisque' (schaaldierensoep). 

Als de zeehonden meewerken krijgen 

we ook die te zien. 

 

 

Wadlopen 

Op het (deels overdekte) dek kun je 

uitwaaien en/of genieten van de zilte 

rust, maar de liefhebbers kunnen - 

afhankelijk van het getij - ook zelf 

gaan wadlopen over de drooggevallen 

zandplaat. Daar krijg je allerlei 

informatie over het planten- en 

dierenrijk van het Wad en kun je zelf 

oesters, kokkels en mossels rapen. Die 

vind je bij het avondeten weer terug 

op je bord in de vorm van 

kokkelpasta, naast een vleesschotel en 

salades zodat ook vishaters hun 

honger kunnen stillen.  

SINDS 1892 

Agenda 

11 april (woensdag) 
21.00 jaarvergadering 

 

4 mei (vrijdag) 

herdenkingsbijeenkomst 

19.15 uur aanwezig in de kerk 

 

 

27 mei (zondag) 

samen aan boord  

en het Wad op! 

 

 

12 juli 

laatste repetitie voor de vakantie 

 

11 augustus (zaterdag) 

Broeker markt  

met onze eigen marktkraam 

 

30 augustus 

eerste repetitie na de vakantie 

 

19 december  
(woensdagavond) 

kerstsamenzang 

 

21 december  
(vrijdagavond) 

generale repetitie 

 

23 december  
(zondagmiddag) 

kerstconcert 

 

Zing je omdat je je 

goed voelt,  

of voel je je goed  

omdat je zingt? 

 



 

 

 

De schipper 

Jan Rotgans een echte ouwe rot in het schippersvak, hij vaart sinds zijn 

kinderjaren. Maar we kunnen ook kennismaken met zijn hobbies: 

muziek maken (accordeon, contrabas, zingen), palingvissen en lekker 

koken... 

Wil je alvast wat meer achtergrondinformatie over de schipper, zijn 

schip en de tocht die we gaan maken? Kijk dan eens op de website: 

www.janrotgans.com. 

 

Aanmelden/kosten 

Dit is niet zomaar een uitstapje, na de twee jubileumconcerten van vorig 

jaar is het hoog tijd voor ons eigen jubileumfeestje! Daarom betalen we 

de kosten van deze dag voor een groot deel uit de koorkas. We vragen 

een eigen bijdrage van € 25,-. Dat is inclusief busrit, boottocht, 

wadlopen en diner; alleen het drinken aan boord betaal je zelf. Voor wie 

de kosten een belemmering vormen: daar is altijd een oplossing voor te 

vinden, bespreek het even bij je aanmelding.  

Heb je een partner die mee wil? Dat kan, hij/zij betaalt dan 60 euro. 

Je kunt je aanmelden en betalen (graag meteen) bij Elly de Jong. Geef 

je dan eventuele dieetwensen ook even door? 

 

Praktisch 

Je kiest zelf of je gaat wadlopen: niets moet, je kunt ook aan boord 

blijven en genieten van de rust op het Wad. Als je gaat wadlopen: er 

zijn voor iedereen genoeg laarzen aan boord, maar als het mooi weer is 

kun je lekker op blote voeten lopen. Een korte of oprolbare broek is dan 

handig (en een handdoek). 

Het programma in een notendop: 

09.45 Vertrek met de bus vanaf het parkeerterrein (Nieuwland) 

10.00 Korte stop bij de Grote Kerk om de Troeters op te pikken 

11.00 Ontvangst in Den Oever op de boot met koffie  

Lunch en diner aan boord 

17.30  Terug in Den Oever 

18.30  Terug in Monnickendam en Broek  

Deze laatste tijdstippen zijn mede afhankelijk van het getij. 

 

Broeker Markt 
Tijdens de Broeker feestweek 

nemen we op 11 augustus ons 

vertrouwde plekje op de 

zaterdagse jaarmarkt weer in.  

Vanuit de kraam proberen we met 

de traditionele tombola de koorkas 

te spekken en Jacinta is opnieuw 

bereid om die kar te trekken.  

Prijsjes verzamelen 

Voor de tombola zijn veel prijzen 

en prijsjes nodig. Dit is dé 

gelegenheid om wat - voor jou 

overbodige - aardigheidjes een 

nieuwe bestemming te geven. 

Liggen er nog onderdelen van een 

kerstpakket? Prijsjes van een 

andere tombola? Goedbedoelde 

cadeautjes van een verre vriend die 

helaas jouw smaak niet kende? 

Kijk eens goed rond in huis, 

inspecteer desnoods je kasten…  

Alles (mits nieuw en ongebruikt) 

kun je inleveren bij Jacinta! 

 

Voorzitter 
Tijdens onze nieuwjaarsborrel op 

10 januari keken we samen met een 

goed gevoel terug op kerst-

concert.en op het hele  afgelopen 

jubileumjaar.  

Voor Trudy vormden de werk-

zaamheden rond het jubileum ook 

een afronding van  haar rol als 

voorzitter. Ze droeg op 10 januari 

de voorzittershamer over aan Ruud. 


