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Nieuwsbrief van Charterschip de Stoere Eenvoud 
Deze nieuwsbrief bevat steeds de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent ons schip. 

 

STOERE EENVOUD IN DE PERS 

Begin van het jaar werden we verrast door een freelance journalist van de Eendrachtbode, De 
Thoolse Courant.  

Hij had al ruim anderhalf 
jaar de Stoere Eenvoud op 
haar vaste ligplaats in de 
Oude Handelshaven van 
Tholen zien liggen en vond 
dat het tijd werd de lezers 
van de krant maar eens te 
informeren over de 
achtergronden van het 
schip en de eigenaren.  
Dat vonden wij uiteraard 
ook een heel goed idee.  
Op het artikel hebben we 
veel leuke reacties 
ontvangen. 
 

 



STOERE EENVOUD IN BEELD 

Stichting Dorp, Stad en Land is kennispartner van gemeenten en adviseert, onderzoekt en inspireert 
op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. Voor één van hun 
projecten hebben ze de inlandse kustlijnen van Zeeland in beeld gebracht. Daarbij hebben ze gebruik 
gemaakt van artist impressions om het geheel toegankelijkere te maken. En wat zie je op de tekening 
van de haven van Tholen? Juist! We hebben er voor de zekerheid maar even een cirkeltje omheen 
gezet. Cultureel Historisch erfgoed. 

 

VAARBEVOEGDHEID 

Tot nu toe voeren we steeds met verschillende schippers. Dat is 
ons eigenlijk goed bevallen maar het is wel prettig dat Henk 
inmiddels ook zijn Zeilbewijs in de pocket heeft. Dat maakt ons 
een stuk flexibeler. We gaan met de Tholense Waterscouts in 
gesprek om te zien of er jongens en meiden zijn die mee willen 
varen als maat. Maar we zullen ook nog met regelmaat gebruik 
maken van de schippers  

Wiebe, Jan, Guus en John. 

 

HET NIEUWE VAARSEIZOEN KOMT ER AAN 

Het voorjaar is weer in aantocht, de dagen lengen en de 
temperatuur stijgt. Het begint bij ons al weer volop te kriebelen.  
We zijn druk doende de Stoere Eenvoud gereed te maken voor 
het nieuwe vaarseizoen. De zeilen zijn deze winter in onderhoud 
geweest en we gaan die in de komende weken weer inknopen. 
Verder zijn we druk bezig met een warmwatervoorziening in de 
badkamer. Er komt een nieuwe pomp voor het geval we lek raken 

of het dek willen wassen. En de komende weken wordt het hele schip opnieuw geschilderd.  



 
OPENING KREEFTENSEIZOEN 

Donderdag 28 maart is de eerste boeking van het seizoen. Ter 
gelegenheid van de opening van het Kreeftenseizoen in Zierikzee.  

De 27e varen we het schip naar Zierikzee en s ’avonds zijn wij 
gastheer voor de regio vergadering van de BBZ (Vereniging 
Beroepschartervaart). 

 

STOERE EENVOUD OP DE SINGLE TOUR 

Dit jaar varen we de hele zomer (alle midweken in juli en augustus) voor KRAS 
reizen. Zeilzwerftochten voor singles. Kijk op 
www.kras.nl/vakantie/nederland/reis-az22751/single-reis-zeilzwerftocht-door-
zeeland Wil je mee? Je kunt je aanmelden bij Krasreizen of via de contactpagina 
op onze website http://www.stoere-eenvoud.nl/contact . Je moet natuurlijk 
wel als single op vakantie willen gaan. 

 

 

DE STOERE EENVOUD OP OEROL  

Deze zomer brengen we met de Stoere Eenvoud een bezoek aan een andere 
grote liefde van ons. Het Oerol festival op Terschelling.  

Op de heenweg varen we waarschijnlijk met twee bands naar het eiland. 
Morjak (de band van onze schipper van het afgelopen jaar Wiebe Radstake) en 
naar alle waarschijnlijkheid de fameuse, literaire poëzie popband De Kift.  
Onderweg worden er in verschillende plaatsen miniconcertjes gegeven. 

Tijdens het Oerol festival (van 14 t/m 23 juni) liggen we in de 
charterhaven op West-Terschelling en gebruiken we het schip als 
Bed & Breakfast. Voor 35 euro pppn heb je al een heerlijke 
slaapplaats in het hart van het festival met een koninklijk ontbijt. 
Je kunt je aanmelden via de contactpagina op onze website 
http://www.stoere-eenvoud.nl/contact 

Onze facebookvrienden mogen gratis mee terugvaren naar Tholen (van 23 t/m 28 juni) We vragen 
alleen een bijdrage aan de gezamenlijke scheepskas waar we eten, drinken en havengelden uit 
betalen. Als je mee wilt varen laat dat dan even weten via onze contactpagina http://www.stoere-
eenvoud.nl/contact Je kan ook een deel van de reis meegaan (moet je zelf wel even het vervoer van 
en naar de op/afstapplaats regelen) O, ja we willen maximaal 10 gasten meenemen dus wie het eerst 
komt wie het eerst maalt. 

 

 



MEEVAARTOCHTEN 

We zijn druk bezig leuke meevaartochten in te plannen. Hou daarvoor onze website www.stoere-
eenvoud.nl/meevaardagen in de gaten. De tochten worden ook gemeld op onze facebookpagina 
www.facebook.com/StoereEenvoud/ Volg ons op facebook en je krijgt de updates automatisch op je 
tijdlijn 

 

 


