Februari 2019
Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart"
Agenda 2019
Zaterdag 2 maart
Woensdag 06 maart

Zaterdag 16 maart

Zaterdag 6 april
7-8-9 mei
08 juni
05 t/m 07 juli

07 juli
13 juli
19 aug. t/m 04 sept.

Museum open 10.00-16.00 uur met om 14.00 uur lezing door Cees Schuller over
de Thor Stoomveerdiensten.
Groningen op de Witte Zwaan, lezing van Harry de Groot, aanvang 19.30 uur met
als thema: “Kust- en Binnenvaart in en rondom Groningen in de 2 e helft van de
vorige eeuw.” Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in
Groningen, achter de Praxis.
Jaarvergadering vereniging ‘De Binnenvaart’ op 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 boeiende lezing over Zand, grind en de historische
binnenvaart (Honderd jaar zelflossen) door Ko Blok en Jan van ’t Verlaat.
Museum open 10.00-16.00 uur met om 14.00 uur lezing door Chris Vennix over
De Rotterdamse haven in de jaren 1950-1970.
Shipping Industry evenementenhal Gorinchem.
Sleepbootdagen Maassluis, we staan hier met een eigen kraam.
Historische Havendagen Coevorden is een gratis publiek evenement waarin
Historische Authentieke Schepen in de belangstelling staan. Heeft u zo een schip
dan bent u van harte welkom als gast tijdens dit evenement. Voor meer info en
aanmelding kunt u onze site bezoeken: www.havendagencoevorden.nl of via de
link van www.havenverenigingcoevorden.nl
Boekenmarkt Dordrecht met verenigingskraam.
Historische Happening Hoogeveen.
Maritieme studiereis over de Mekong rivier van Cambodja naar Vietnam. Varen
over de Mekong. 16e Maritieme studiereis: Singapore, Cambodja & Vietnam.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie en boekingen:
Eurocult-Lito reizen, email: info@eurocult.nl, tel. 030-2439634
website: www.eurocult-lito.nl

Oproep aan de leden:
Leden van vereniging ‘De Binnenvaart’ steunen hun vereniging zodat de doelstelling van de vereniging
verwezenlijkt kan worden.
Aangezien het aantal leden van vereniging ‘De Binnenvaart’ behoorlijk terug loopt, is het bestuur zich aan het
beraden over de toekomst. Daarbij willen zij graag de hulp van u als lid van vereniging ‘De Binnenvaart’.
Wilt u eens nadenken en misschien met anderen bespreken over uw ideeën en wensen. Wat verwacht u van
vereniging ‘De Binnenvaart’ en wat vindt u bij vereniging ‘De Binnenvaart’? Wat zou u willen dat er binnen de
vereniging gebeurd? Hoe denkt u dat wij nieuwe leden aan ons kunnen binden. Wat zou u in het magazine
‘Binnenvaart’ willen zien of juist niet.
Tijdens de jaarvergadering 16 maart kunt u uw ideeën spuien. Natuurlijk mag het ook op papier via onze
brievenbus of per e-mail naar info@debinnenvaart.nl. U kunt ook dinsdagochtend met de ledenadministratie
bellen, zij helpen met inventariseren van uw ideeën.
U zou het bestuur en dus ook uw vereniging enorm helpen.
Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2019 (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 2 maart – 6 april – 4 mei – 1 juni – 6 juli – 3 augustus – 7 september - 5 oktober 2 november – 7 december.
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