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Museum open en om 16.00 uur de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
Kleintje Winterwelvaart in Sappemeer op de Museumwerf Wolthuis in
Sappemeer. We staan hier met een eigen kraam.
Museum open. Deze dag staat dit keer in het teken van de winter.
Museum open.
Museum open met een speciale exposite van scheepsmodellen van de
modelbouwgroep Waterland uit Spijkenisse.
Museum open en om 14.00 uur een lezing over Vreeswijk door Bart Jan
Damstra.
Museum open met een speciale lesmiddag in het knopen verzorgd door
het knopengilde.
Jaarvergadering bij het STC in Rotterdam in de Maaszaal – Lloydstraat
300, 3024 EA in Rotterdam. www.stc-r.nl Havennummer: 230. Routes:
metrostation Coolhaven; tramlijn 8; waterbus Willemskade; of met de
watertaxi. Aanvang bijeenkomst 13:00 uur (zaal open 12:00 uur). Na de
jaarvergadering is er een presentatie van Leen ten Haaf over ons
jaarthema: ‘Voortstuwing’
Vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem.
Najaarsbijeenkomst bij het STC in Rotterdam in de Maaszaal –
Lloydstraat 300, 3024 EA in Rotterdam. www.stc-r.nl Havennummer:
230. Jan van ’t Verlaat zal daar een interessante lezing houden over de
‘Overgang van sleep- naar duwvaart’.
Maritieme studiereis naar Rusland, zie de bijgevoegde flyer.

Volgend jaar bestaat de vereniging ‘De Binnenvaart’ al weer 30 jaar
Daarom hebben we vroegtijdig voor onze jaarlijkse bijeenkomsten gezocht naar leden die daar
lezingen kunnen houden.
Op de jaarvergadering op zaterdag 21 maart zal ons lid Leen ten Haaf in een boeiend relaas, voorzien
van vele foto’s, ons meenemen in de overgang van stoom- naar motorvaart.
Op de najaars bijeenkomst in oktober zal ons redactielid Jan van ’t Verlaat een lezing houden over de
‘Overgang van sleep- naar duwvaart’, waarbij veel (oude foto’s) de revue passeren. Boeiend verteller
Van ’t Verlaat raakte al als jong jochie gebiologeerd door de Rijnvaart en bestudeerde de talrijke
veranderingen.

We verwachten dat in dit jubileumjaar, net als in de beginjaren, weer honderden mensen
naar deze jaarlijkse bijeenkomsten zullen komen.
Programma tijdens de zaterdagsopening van het Binnenvaartmuseum
Elke zaterdag is tegenwoordig ons museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag 21 december - Sneeuw en ijs in het Binnenvaartmuseum
In het Binnenvaartmuseum is het zaterdag 21 december van 10.00 tot 16.00 uur weer familiedag. Deze
dag staat dit keer in het teken van de winter.
Om 14.00 uur toont Sjaak Grinwis prachtige en spectaculaire beelden van binnenvaart in sneeuw en
ijs. In de ontvangstruimte wordt getrakteerd op besneeuwde poffertjes. En de hele dag zijn
enthousiaste gidsen aanwezig om gasten rond te leiden door het museum en van deskundige uitleg te
voorzien. Kortom een bijzondere dag voor de hele familie.

Winterwelvaart op de Museumwerf Wolthuis in Sappemeer
Noorderstraat 308 9611 AT Sappemeer
zie: http://www.historischescheepswerf.nl/lutje-winterwelvaart/
De Historische Scheepswerf Wolthuis en de Haven van Sappemeer zijn op zaterdag 14
december weer uitgekozen als locaties voor de WinterWelVaart.
Bezoekers kunnen die dag van 10:00 tot 17:00 uur genieten van een keur aan activiteiten. In de
werfgebouwen tonen en verkopen kunstenaars hun artistieke producten, kan men prachtige
scheepsmodellen bewonderen en geven allerlei nautische instanties informatie en voorlichting.
Op het werfterrein ronken de oude scheepsmotoren van het Appingedammer Bronsmotoren Museum
en het Maritimes Museum Westerende. De prachtig gerestaureerde, meer dan 80 jaar oude, zeilboot
“GIEN” staat er te pronken en Harm Kay rookt zijn verse paling. In het Bezoekerscentrum zijn koffie,
thee, fris, enz., alsmede de inmiddels traditionele snert en gehaktballen de gehele dag verkrijgbaar.
In de Haven van Sappemeer is een zestal historische schepen aangemeerd.
Om 13:30 vindt in het Bezoekerscentrum de presentatie plaats van de Tasmanroutes, een nieuwe
recreatieve vaarkaart voor de provincie Groningen, een initiatief van GROMMO (Groninger
Maritieme Musea Overleg). Aansluitend zal de heer Leonard Teerling een lezing houden met als
onderwerp “Kansen voor het (vaar)toerisme in Groningen”.
Nieuwegeinse musea zoeken naar oorlogsfoto’s
Volgend jaar mei vieren wij in Nederland 75 jaar bevrijding. Het NIOD en het herinneringsplatform
WO2 hebben het project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s gestart. Want hoe vertel je het verhaal
over de Tweede Wereldoorlog 75 jaar na de bevrijding beter dan aan de hand van foto’s? Iedereen
kent de iconische beelden van de hongerwinter, de Jodenvervolging en andere vormen van
onderdrukking.
In de Utrechtse provincie verzamelt het Landschap Erfgoed Utrecht foto’s waarvan ook een selectie in
onze provincie te zien zal zijn. Hiervan zal een deel eveneens in de landelijke tentoonstellingen
worden geëxposeerd.
Vreeswijkse en Jutphase oorlogsfoto’s gezocht
Voor Nieuwegein zoeken het Museum Warsenhoeck, de Museumwerf Vreeswijk en Het Vreeswijks
Museum in het kader van dit project naar de oorlogsfoto’s uit Nieuwegein, en ook specifiek naar
oorlogsfoto’s uit de scheepvaartgeschiedenis. Veel materiaal zit wellicht nog in fotoalbums,
sigarenkistjes of filmblikken. We roepen iedereen op om op zoek te gaan naar onze geschiedenis en de
eigen foto’s, of die van uw ouders of grootouders in te zenden, liefst met zoveel mogelijk informatie.
We helpen graag met het digitaliseren van de foto’s en het optekenen van de verhalen die erbij horen.
Daarom is er in samenwerking met De Tweede Verdieping een scancafé gepland op dinsdag 17
december tussen 13:00 en 17:00 uur.
De foto’s (films zijn ook zeker welkom!) kunnen tot 28 december worden ingezonden via
museumwerf@museumwerf.nl
Het binnenvaartmuseum aan boord van de RENÉ SIEGFRIED en in de Lashbak is elke
zaterdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Gratis toegang!
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