Nieuwsbrief MS PAAP
Nr 02 februari 2017
Beste sponsoren, donateurs en andere belangstellenden. Middels deze nieuwsbrief willen wij u
op de hoogte brengen over de stand van zaken m.b.t. tot de verbouwing van de Paap, het
wachtschip van Scouting Fivelgroep Delfzijl.

Sponsoren en
donateurs

Gelukt !
In de vorige nieuwsbrief (januari 2016) konden wij u melden dat de opbouw geplaatst is.
Inmiddels kunnen wij u vertellen dat deze opbouw voor het grootste deel afgewerkt is en
voorzien is van een betimmering. Het enige wat nog rest is het installeren van een extra toilet
en washoek. We zijn bezig de financiën hiervoor rond te maken en hopen dit spoedig te
kunnen afronden.

Samenwerkende
maritieme fondsen

Essent / RWE
Cultuurfonds
De roef

De Paap naar de werf
Vanaf 9 maart 2017 zal de Paap bij
scheepswerf Niestern-Sanders op de helling
komen te liggen. Na het gebruikelijke
onderhoud zal het onderwaterschip gecoat
gaan worden en zal er een inspectie tbv het
CvO keur plaats vinden.

Stichting Het Roode
Of Burger Weeshuis

Zeil instructie aan de waterscouts

CvO keur voor de Paap
Na 31 december 2018 moeten alle schepen
langer dan 20 meter in Europa in het bezit
zijn van een Certificaat van Onderzoek
(CvO). Voor de Paap betekent dit dat er
een veiligheids- en een cascokeuring plaatst
moet vinden. Natuurlijk vinden wij het
belangrijk dat we op een veilige en
verantwoorde manier kunnen rondvaren.
De laatste jaren hebben we dan ook al veel
geïnvesteerd in diverse aanpassingen om
aan de eisen van de keuring te kunnen
voldoen. Op 10 maart zal blijken of dit
voldoende is geweest. Op die dag komt
namenlijk de inspecteur van Register
Holland langs. We zien deze keuring met
vertrouwen tegemoet.

BV Bouwbedrijf KOOI

De Paap op de werf in 2011
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Scouting Fivelgroep Delfzijl

Volle kracht vooruit!!!

Wie zijn wij?
Scouting Fivelgroep bestaat al
meer dan 100 jaar in de regio
rondom Delfzijl. De groep is in
1910 opgericht en heeft haar
clubgebouw in het
Tuikwerderrak park achter het
ziekenhuis in Delfzijl. De nog
steeds in ledenaantal
groeiende groep telt op dit
moment 160 leden vanaf 7
jaar.
De botencommissie van de
groep beheert alle varende
middelen. Deze commissie is
dan ook verantwoordelijk voor
de verbouw van de Paap. In
het verleden heeft deze
commissie de bouw van een
sleepvlet gecoördineerd en in
eigen beheer een lelievlet
gebouwd.
…………………………………………….…
Vloot
De Paap is niet het enige schip
binnen de vereniging. De totale
vloot bestaat uit 1 sleepboot, 6
Canadese kano’s en 4
lelievletten (dit zijn speciaal
voor scouts ontwikkelde
zeilboten).
…………………………………….…………
Contact
Meer info over de plannen met
het schip kunt u krijgen bij:
Christer Oosterveld
06-53684570
christeroosterveld@gmail.com
………………………………………………
Dit is een uitgave van:
Scouting Fivelgroep Eemsmond

De Paap aan de vaart.
Een groot deel van het jaar ligt de Paap afgemeerd aan het Schildmeer en wordt
het gebruikt als drijvend clubgebouw voor de waterscouts. Natuurlijk is een schip
vooral om mee te varen; gelukkig is dit ook het afgelopen jaar veel gedaan.
Tijdens DelfSail 2016 is het schip regelmatig in de haven te zien geweest.
Daarnaast zijn er diverse kleinere vaartochten in de regio geweest en heeft de
Paap met een aantal groepen van scouting tijdens hun zomerkamp een paar
weken in Friesland rond gevaren. Overdag voeren de scouts met hun zeilboten de
Friese meren over, waarbij de Paap hen achterna kwam. Het schip werd daarbij
dan als onderkomen gebruikt

Is de Paap ook te huren? Ja zeker!
Om de onderhoudskosten te drukken, wordt het schip ook verhuurd. Niet alleen
voor vaartochten maar ook als ruimte voor overnachtingen. Zo is het schip in 2016
verhuurd aan de Lions Slochteren voor activiteiten op het Schildmeer, heeft het Be
Daip festival gebruik gemaakt van het schip voor het onderbrengen van een
shantykoor, bood het schip onderdak aan de “knutselclub” bij lutje winter welvaart
in Appingedam en heeft de scoutinggroep uit Harlingen de Paap gehuurd voor hun
zomerkamp. In december kwam er nog een onverwachtse “klant” langs: de Sint
zocht op 5 december nog vervoer naar een basisschool!
Als er gevaren wordt, zorgen wij natuurlijk voor voldoende gekwalificeerd
bemanning en kunnen we eventueel ook voor de hapjes, drankjes of een BBQ
zorgen.
Voor sponsoren geldt een speciaal tarief. Meer hierover weten? Stuur een mailtje
naar: paap@fivelgroep.nl

Meer info over de
scoutinggroep op:
www.fivelgroep.nl
of info@fivelgroep.nl
………………………………….…………
Bank gegevens:
ABN-AMRO 45.43.46.565
iban NL30ABNA0454346565
bic ABNANL2A

Sponsoren gezocht
Inmiddels hebben we veel sponsoren, donateurs en fondsen gevonden die de
Paap steunen. Vanzelfsprekend kunnen daar nog een paar bij! We hebben nog
een paar duizend euro nodig om ons project tot een goed einde te brengen.
Mocht u nog ideeën hebben, dan horen we dit graag!
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Scouting Fivelgroep Delfzijl

Volle kracht vooruit!!!

