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Tweede Kamer-lid Jacobi naar Hellingdagen bij  
Jachtwerf de Jong in Joure 

nieuwe sloepen/sport | 65

Op zaterdag 23 april om 13.00 uur neemt 
Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi (PvdA) het 
eerste exemplaar van het magazine Am-
bachten van Joure in ontvangst. De uitrei-
king van dit magazine vindt plaats tijdens 
de Hellingdagen bij Jachtwerf de Jong in 
Joure. Gedurende deze Hellingdagen op 
zaterdag 23 en zondag 24 april kunnen 
geïnteresseerden tussen 10.00 en 17.00 
uur met eigen ogen zien wat er in het 
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Zondag 24 april vindt de jaarlijk-
se Open Watersportdag plaats bij  
Watersportcentrum Uitgeest. De Open 
Watersportdag trekt elk jaar duizenden 
bezoekers naar het terrein van Watersport-
centrum Uitgeest. Hier kunnen zij varen in 
een supersnelle boot, duiken in een duik-
tank, paling roken en een demonstratie 
van de Marine Roadshow bezoeken. Ook 
staat er een gezellige zeemansmarkt met 
onder andere een touwshop, een bak-
kerij en een stand met woondecoraties, 
sieraden, diverse soorten dames- en 

Open Watersportdag Uitgeest houdt 32e editie

historische gebouw aan de Zijlroede in 
Joure wordt gebouwd. Naast een brede 
variatie aan nieuwe schepen, occasions 
en onderhanden werk zijn er ook andere 
ambachten te zien. Zo kunnen bezoekers 
kennismaken met het werk van drie Jous-
ter klokmakers en een goudsmid en sie-
raden ontwerper. Aaldert de Jonge, eige-
naar van Jachtwerf de Jong: “We vinden 
het leuk om de hellingdeuren te openen 

De Friese Stichting Elektrisch Varen 
(SEFF) organiseert op 23 april aan-
staande een informatiebijeenkomst over 
het MienSkip project dat in februari op 
Boot Holland werd gelanceerd. Mien-
Skip is een elektrisch aangedreven mo-
torboot, maar ook een uniek project van 
samen bouwen en duurzaam varen. Op 
de bijeenkomst wordt hierover voorlicht-
ing gegeven door bouwers, ontwerpers 
en leveranciers. Ook zijn de eerste twee 
boten in aanbouw te zien. Eén aluminium 
versie wordt gebouwd door studenten 
van ROC Friese Poort in Sneek, de ander 
door Watersport Twee Provinciën in Leeu-

Twee MienSkip-schepen in aanbouw op 23 april te zien in Heeg

voor een breder publiek. Mensen hebben 
vaak niet in de gaten wat wij precies ma-
ken. Het is ook heel divers. We doen veel 
restauratieprojecten, maar werken mo-
menteel ook aan een innovatief project”. 
De werf is namelijk recent gestart met de 
ontwikkeling van een nieuw, snel varend 
plezierjacht met eigentijdse uitstraling: de 
J-34. De Jonge licht toe: “Het mooie van 
ons vak is dat het geen serieproductie is, 
maar eerlijk ambachtelijk maatwerk, en 
dat zie je niet zoveel meer vandaag de 
dag.”
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warden. Beide schepen zijn te bewon-
deren op de informatiebijeenkomst die 
op zaterdag 23 april om 13.30 uur plaats- 
vindt bij De Stille Boot op It Bûtlân 9 
in Heeg. Daar vindt op dat moment ook 
de Elektrisch Varen Show plaats, die 
weer onderdeel is van Boot Boulevard 

Heeg, waar diverse watersportbedrijven 
zich presenteren. Hierover leest u meer 
in de rubriek algemeen watersportnieuws 
op pagina 8 en 9.
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herenkleding en luxe lederwaren. Daar-
naast zijn er demonstraties van fijntimmer-
werk, een drakenboot en een kinderker-
mis. Jachtmakelaar Barnautica Yachting 
uit Alkmaar is traditiegetrouw aanwezig 
om het actuele bootaanbod aan de water-
sporters te tonen. YachtFocus Magazine 
wordt hier uitgedeeld.
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