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Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart"
Agenda
08-09 juni

23-24 juni
Zaterdag 30 juni

Zondag 1 juli
Zaterdag 7 juli

27-28-29 juli
30 juli t/m 13 augustus

Zaterdag 1 september
Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 3 november

Beurtvaartdag Katwijk aan de Prins Hendrikkade. Op 9 juni viert de
stichting ‘Katwijker Motor’ de officiële openstelling van de
Historische Erfgoedkade aan het Prins Hendrikkanaal.
Zwaluwse Havenfeesten in Lage Zwaluwe.
Gaastmeer. Open dag met als thema: Beurtvaart in Zuid-Westhoek
van Friesland. Zij noemen het zelf: Iepen dei... Een ding is zeker: de
EENDRACHT van O. Feenstra en de KOOPMANSWELVAART van
Rein Horjus zijn van de partij.
Boekenmarkt in Dordrecht. We staan daar met een eigen kraam.
Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing door
Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk - Willemsdorp en aanleg
Moerdijkbruggen.
Sail Leiden, reünie LVBHB. Zie de website: http://www.sail-leiden.nl/
15e Maritieme studiereis naar Noordwest Frankrijk. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Per luxe touringcar vanaf Dordrecht naar
Nantes, cruise over de Loire met nieuw gebouwde raderboot, daarna
met touringcar naar Orleans en Conflans en aansluitend cruise over de
Seine van Parijs naar Honfleur. Op de terugweg per bus via Le Havre
naar Dordrecht. Programma: www.debinnenvaart.nl onder maritieme
studiereizen. Voor meer informatie en boekingen.: EUROCULT –
LITO o.v.v. De Binnenvaart. Wittevrouwenstraat 36, 3512 CV
Utrecht. Tel: 030-2439634, Email: info@eurocult.nl website:
www.eurocult-lito.nl
Excursie, busreis naar waterbouwkundige kunstwerken in België.
Najaarsbijeenkomst vereniging ‘De Binnenvaart’
Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing van
Sjoerd de Meer over beschilderd dundoek (feestvlaggen).

Rolf Diesler - maromalosa@t-online.de – is bezig met een boek over de Reederei Braunkohle. Hij
zoekt hiervoor nog info over de Nederlandse dochtermaatschappij Brandstoffenhandel & Rederij NV
in Amsterdam. In de zestiger jaren werd dit de Rederij Amstelland BV. De schepen voeren onder
namen Oranje met een nummer erachter. Wie weet hier meer over? Info hierover kunt u zenden naar
de redactie via redactie@debinnenvaart.nl of direct aan Rolf Diesler.
Lisa Weeda en Lieke van de Haar - lisaweeda1989@gmail.com – hebben de volgende oproep:
Deze zomer reizen wij, Lisa en Lieke, van Den Haag naar het oosten van Oekraïne. We volgen de
route die Lisa's Oekraïense grootmoeder Aleksandra aflegde tussen 1942 en 1945. Als meisje van 16
werd zij uit haar geboortedorp weggehaald om te werken voor de Duitsers als Ostarbeiter. Een
onderdeel van de route is een vaart tussen Nederland en Frankfurt am Main. Wij zouden vanaf 20 juli
deze zomer heel graag met een binnenvaartschipper meevaren op deze route. Wie kan hun helpen?
Voor meer informatie over dit project: lisaweeda.tumblr.com/oekraine / Mail:
lisaweeda1989@gmail.com
In de vorige Roeiboot stond een verkeerd e-mailadres bij de oproep ‘Wat is je favoriete
Maritieme Erfgoed’. Het juiste e-mailadres hiervoor is:
Erfgoedjaar Maritiem, e-mail info@europeeserfgoedjaar.nl.

Privacy verklaring
Vereniging ‘De Binnenvaart’ respecteert uw privacy. De ledenadministratie gaat
zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
De gegevens, die in de administratie zijn opgenomen, zoals naam, adres,
woonplaats, aanvangsdatum lidmaatschap en indien doorgegeven
geboortedatum, scheepsnaam, telefoonnummer en e-mailadres worden
uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie. Dat houdt in: voor
verzending van de jaarlijkse factuur van de contributie (geboortedatum voor de
toepassing van het seniorentarief) en voor de verzending van het 2-maandelijkse
blad van de vereniging ‘Binnenvaart’.
U kunt schriftelijk verzoeken om inzage in uw gegevens en indien gewenst om
aanpassing, te richten aan de ledenadministratie@debinnenvaart.nl of aan de
secretaris@debinnenvaart.nl.
of met een brief naar: Vereniging ‘De Binnenvaart’
Postbus 24066 - 3007 DB ROTTERDAM
25 mei 2018
Therese van Laak - secretaris

Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2018 (toegang
gratis) aan boord van de René SIEGFRIED - Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht.
De museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn op 7 juli – 4 augustus –
1 september – 6 oktober - 3 november – 1 december.
Zaterdag 7 juli om 14.00 uur lezing door Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk Willemsdorp en aanleg Moerdijkbruggen. Aanvankelijk werd een geregelde oeververbinding
met ponten onderhouden vanaf 1821. Deze werd opgeheven na gereedkomen van de
spoorwegbrug in 1872. Echter na de eeuwwisseling toen het autoverkeer zijn intrede deed was
toch weer behoefte aan een veerverbinding, aanvankelijk met twee kleine ponten van max 9
auto’s. Eind jaren 20 werden 3 moderne stoomponten gebouwd bij scheepswerf ‘De
Biesbosch’ en ingezet tot aan het ingebruikneming van de verkeersbrug in 1936. Vanaf eind
20e eeuw deed ook de lijndienst Thor Moerdijk aan. Deze vervoerde naast passagiers ook
kleine pakketten. Ook deze stopte in 1938 maar werd tijdens de oorlog weer in gebruik
gesteld.
Postbus 24066 - 3007 DB Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.:
NL94.INGB.0006.259.387

