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Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart" 
  

Agenda 2019  

19 aug. t/m 04 sept.            Maritieme studiereis over de Mekong rivier van Cambodja naar Vietnam. 

Varen over de Mekong. 16
e
 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 

13 en 14 september  Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Tijdens deze binnenvaartdagen wordt de 

VEERDIENST 3 ingezet als veerverbinding tussen Zwijndrecht en het 

Binnenvaartmuseum in Dordrecht. Tevens zijn wij met een stand aanwezig 

op het Veerplein in Zwijndrecht. 

21 september  Vaartocht Doesburg-Doetinchem met mps ORGANZA.  

05 oktober  Museum open en om 14.00 uur een lezing over Beurtvaart door Willem 

Oosterlee. 

26 oktober  Najaarsbijeenkomst bij het STC in Rotterdam. 

02 november  Museum open en om 14.00 uur een lezing door Hein Sommer over de 

techniek van pigment, verven en oude kleuren. 

05 t/m 08 nov. Europort 2019 in Rotterdam. We staan hier met een eigen stand. 

07 december Museum open en om 16.00 uur de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. 

 

Programma tijdens de zaterdagsopening van het Binnenvaartmuseum 
Elke zaterdag is tegenwoordig ons museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

Zaterdag 10 augustus trakteren wij op een lekkere stroopwafel bij de koffie. Er is dan ‘s morgens 

voor de kinderen de mogelijkheid om te oefenen met touwtje werpen en ’s middags om 14.00 uur 

draaien wij de film “De Binnenvaart in China” opgenomen tijdens de maritieme studiereis in 2001. De 

hele dag familie rondleidingen door deskundige gidsen. 

Zaterdag 14 september is er een heel speciale openingsdag. In Zwijndrecht zijn dan de 

binnenvaartdagen in volle gang en wij haken daar natuurlijk op in. Er is een veerdienstverbinding 

tussen Zwijndrecht en het Binnenvaartmuseum, verzorgt door de VEERDIENST 3, kosten € 5,- p.p., 

kinderen € 2,50. p.p.  Deze dag pakken wij speciaal uit, maar ons programma is bij het naar de drukker 

gaan van deze Roeiboot nog niet rond. Kijk voor actuele informatie op onze site, dag- en weekbladen. 

Behalve de rondvaart zullen onze activiteiten deze dag gratis zijn. 

Zaterdag 09 november trakteren wij op iets lekkers bij de koffie en zal er een heel speciale collectie 

scheepsmodellen tentoongesteld worden in de leeszaal van de RENÉ SIEGFRIED. Deze modellen zijn 

exclusief deze dag te bewonderen. Kijk op de website voor actuele informatie.  

 

Oproep van het Maas-Binnenvaartmuseum in Maasbracht 
Op 14 en 15 september a.s. met de Open monumenten dagen hebben wij hier in gemeente Maasgouw 

het ‘Thema plaatsen van plezier’. Nu willen wij in ons museum het verhaal vertellen dat vroeger 

veelal in een ruim van een schip dansavonden werden georganiseerd. Nu is de vraag: wie beschikt er 

nog over foto's hieromtrent. Reacties zenden aan: info@maas-binnenvaartmuseum.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!                 

Locatie: Maasstraat 13, 3313 CR Dordrecht.  www.debinnenvaart.nl  

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: 

NL94.INGB.0006.259.387 
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