Gegevens van het schip
De Markol is een boot van het type ‘Amsterdamse
rondvaartboot’ en is volledig aangepast en afgebouwd door vrijwilligers. De bouw van het schip is
mede mogelijk gemaakt door gelden verkregen via
sponsoring, fondsen en subsidies.
Lengte over alles
Breedte		
Diepgang
Doorvaarthoogte
Gewicht		
Bouwjaar
Motor		
Max. snelheid

Welkom aan boord
van de Markol!

: 20 meter
: 4.30 meter
: 0.80 meter
: 2.10 meter
: 38 ton
: 2002
: Deutz 100PK
: 6 knopen
Fotografie: Jikkie Cats

Contact
Wilt u meer van ons weten, dan kunt u altijd via e-mail, telefoon of post contact met ons
opnemen. Of neem contact op met een van de bestuursleden als het gaat om specifieke
vragen. De gegevens van de bestuursleden vindt u op onze site.

Stichting Gehandicapten Watersport Grou
Lyts Blijema 2
9001 LJ Grou
Telefoon: +31(0)566 62 35 12
Rabobank: 11.38.64.736
KvK Leeuwarden: 01106702
E-mail: info@msmarkol.nl
www.msmarkol.nl

De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het - zonder winstoogmerk - bevorderen van
watersportgebonden recreatie in Friesland voor gehandicapten. De bestuursleden en alle medewerkers zijn allemaal
vrijwilligers. Met het door onze stichting in de vaart genomen schip Markol (Fries voor meerkoet) kunnen
gehandicapten zelfstandig diverse watersportactiviteiten ontplooien.

WELKOM AAN BOORD VAN DE MARKOL!

Genieten op de Friese binnenwateren
De Markol is een uniek schip met aan boord vele mogelijkheden. Zo is het schip
voorzien van een uitgebreide muziekinstallatie met de mogelijkheid om op een groot
tv-scherm karaokeliedjes mee te zingen of een dvd te bekijken. Ook kunnen de lief
hebbers een hengeltje uitgooien en kunnen de gasten scheepsknopen (leren) maken.
In overleg met de schipper kan een koers uitgezet worden en kunnen de gasten
– onder het toeziend oog van de schipper – zelf het stuurwiel ter hand nemen.
Het schip biedt veel binnenruimte zonder niveauverschillen: dit maakt de Markol
bijzonder geschikt voor rolstoelgebruikers. De gasten kunnen met een lift in het schip
komen. Door de lage doorvaarthoogte is het schip bij uitstek geschikt voor de Friese
binnenwateren waar veel lage bruggen zijn. Aangezien het schip helemaal kan
worden afgesloten is de Markol zeer veilig en dus ook geschikt voor activiteiten
met gehandicapte kinderen.

Hou de vaart erin en word donateur!
Als stichting zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij willen het liefst donateurs die gedurende
een langere termijn geld blijven geven. Op deze manier
kunnen wij tegen kostprijs met groepen gehandicapten
blijven varen. Onder het motto “Maak een gebaar met
een klein bedrag per jaar” bent u al vanaf 6 10,- per
jaar donateur van onze stichting en helpt u ons de
Markol in de vaart te houden. Donateur worden kan
via de site of met de donateurkaarten aan boord.

Veiligheid aan boord
De Markol vaart met een ervaren en gediplomeerd schipper.
Voor de begeleiding zijn deskundige vrijwilligers aan boord.
De Markol is uitgerust met moderne reddingsmiddelen en
communicatieapparatuur. Door het Track & Trace-systeem
is het schip zelfs thuis via de pc te volgen. Het schip heeft
een volledig aangepaste toiletruimte die is voorzien van een
alarmsysteem. Uiteraard voldoet de Markol aan alle eisen die
gesteld worden aan het varen met groepen, de persoonlijke
veiligheid en het milieu, conform de eisen van de Scheepvaartinspectie.

Hoe boek ik een tocht met de Markol?
Op onze site vindt u alle informatie over het werk van de Stichting Gehandicapten Watersport Grou en ons activiteitenschip
Markol. Behoort u tot de doelgroep – bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of organisaties voor mensen met een handicap – en
wilt u een vaart boeken? Neem dan per e-mail contact op met onze boekingsmanager. Hij kan u vertellen of het schip op de door
u gewenste datum vrij is. Is dat het geval, dan zoeken wij een schipper en een matroos voor deze vaart. U hoort vervolgens binnen
een week of de tocht door kan gaan. Het e-mailadres van de boekingsmanager is: boekingen@msmarkol.nl.

Waar vaart u naartoe?
U kunt in overleg met de schipper zelf een route bepalen. Een bezoek
aan het Nationaal Park de Alde Feanen is zeer aantrekkelijk, maar ook het
Kameleondorp in Terherne behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend
kunt u ook naar watersportevenementen varen zoals de Sneekweek of het
Skûtsjesilen.
Arrangementen
Het is ook mogelijk om meerdaagse arrangementen met ons schip te
boeken. U kunt bijvoorbeeld overnachten in de volledig aangepaste
Stayokay van Grou of Sneek. Voor boekingen in een van deze hostels kunt
u terecht op www.stayokay.nl.

Vrije opstapdagen
Op onze site staan ook de vrije opstapdagen vermeld. Op deze dagen
kunt u zich individueel aanmelden voor een vaartocht op de Friese
wateren. De kosten van de dag kunnen eventueel betaald worden uit
het Persoonsgebonden budget van de opvarenden.
Ligplaats
De Markol heeft een vaste ligplaats in het watersportdorp Grou. Op
onze site kunt u zien welke route u moet volgen om bij ons schip te
komen.
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