
 

 
 

 

 
                             Oktober 2019   

 

Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart" 
  

Agenda 2019  

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

Oosterlee. 

19 oktober            Museum open en om 11.30-15.30 uur muziek van Erik en zijn keyboard. 

26 oktober Najaarsbijeenkomst 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). Presentatie van de maritieme studiereis 2019: Singapore, Cambodja 

& Vietnam door: Chris van Eijmeren 

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

techniek van pigment, verven en oude kleuren. 

16 november  Museum open en om 11.30-15.30 uur muziek van Erik en zijn keyboard. 

05 t/m 08 nov. Europort 2019 in Rotterdam. We staan hier met een eigen stand (7000). 

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

14 december Kleintje Winterwelvaart in Sappemeer op de Museumwerf Wolthuis in 

Sappemeer. We staan hier met een eigen kraam.  

 

Themazondag op zondag 6 oktober. Museumwerf Vreeswijk Wierselaan 113 3433 ZS Nieuwegein 

Met als onderwerp: Cultuurhistorisch Hout en het Leer-/werkproject. De Museumwerf Vreeswijk en 

het Theehuys zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Entree: € 2,- p.p. 

 

Programma tijdens de zaterdagsopening van het Binnenvaartmuseum 

Elke zaterdag is tegenwoordig ons museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

Zaterdag 12 oktober tijdens de openingstijden van ons museum, van 10.00 tot 16.00 uur is er een 

boekenmarkt aan boord van de RENÉ SIEGFRIED. Boeken over elk denkbaar onderwerp, 

kookboeken, romans, fotoboeken, kinderboeken (veel oude) scheepvaartboeken, thrillers, 

kunstboeken enz., enz.  

Kom lekker struinen en ga tussendoor met een enthousiaste gids mee voor een rondleiding in het 

Binnenvaartmuseum. Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie en zo maken we er met elkaar weer 

een super gezellige dag van. 

 

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.  

 

06-11-2019 unieke avond over de Ambachtse scheepssloperijen 

Vele schippers zijn door de Rietbaan of zoals wij soms zeggen de Binnennoord gevaren en zagen de 

schepen die voor de sloop hier afgemeerd lagen of gingen de sloperijen af voor nog bruikbare 

materialen zoals een autokraan, schijnwerper, of soms een complete stuurhut. 

Aan die tijd is een einde gekomen en per 1 oktober 2019 is scheepssloperij Stolk de laatste van de 

zeven die zijn deuren sluit. Op 6 november wordt in Cascade in Hendrik-Ido- Ambacht een unieke 

avond gerealiseerd over de geschiedenis en ondergang van de Ambachtse scheepssloperijen. 

Hiervoor zijn nog kaartjes te koop en u bent van harte welkom. We hebben uniek film en 

fotomateriaal van toen en nu. Hartelijk aanbevolen. 

Aanvang 20.00 uur / kaarten kosten € 6,00 / reserveer via www.theater-cascade.nl  

of bel 078-6819230 adres: Hoge Kade 50 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 

 

 

http://www.stc-r.nl/
http://www.theater-cascade.nl/


 

 
 

 

 

 

 

Stadskanaal onder Stoom 2020 op 19-20 september 2020 

Mijn naam is John Moesker, vrijwilliger van Museum Spoorlijn STAR in Stadskanaal. 

Al 25 jaar ben ik actief binnen deze stichting die zich inzet om de voormalige spoorlijn van 

Musselkanaal – Stadskanaal – Veendam te behouden voor de toekomst. Sinds de oprichting in 

1992 rijden we op deze spoorlijn met stoom en dieseltreinen. Binnen de club ben ik actief in het 

organiseren van evenementen en help ik mee waar nodig. 

Samen met nog 3 mede collega’s staan wij voor diverse activiteiten, zoals bijv. Stukgoederen 

vervoer, Teddyberen expresse, Stadskanaal onder Stoom etc. 

Met name die laatste is een evenement waar veel bezoekers naar ons toekomen. 

Stadskanaal onder Stoom organiseren wij om de 2 jaar. Om het evenement goed te organiseren, 

kun je niet vroeg genoeg beginnen met netwerken en bepaalde voorbereiding. 

  

Tijdens het evenement vaart er in het Stadskanaal, waar wij aan gelegen zijn, een 

Stoomradarboot. Deze is van de Wachter in Zuidlaren die hier vaak mee op het Zuidlaardermeer 

vaart. Hun varen dan met publiek naar het centrum van Stadskanaal als attractie dat een 

onderdeel uitmaakt van ons evenement. 

Nu leek het ons leuk om het kanaal extra gestalte te geven, zeg maar beetje meer smoel. Vroeger 

lagen aan de Handelskade (straat naast het kanaaal)  binnenvaart- schepen aangemeerd en daar 

zaten wij eigenlijk nu ook aan te denken. 

De Handelskade is zelf ongeveer 1 km lang en deze word onderbroken door een brug 

(Stationbrug) en gaat dan verder als Postkade. U snapt wel waar ik na toe wil, het zou natuurlijk 

schitterend zijn als we de hele kade vol kregen met binnenvaartschepen, die eventueel ook nog 

eens in het noorden gebouwd zijn of een geschiedenis ermee hebben. Echter weet ik uit ervaring 

dat dit soort zaken nogal wat werk met zich mee brengt om dit tot stand te brengen. Vandaar 

deze oproep. Het volgende evenement vind weer plaatst in het 3e weekend van september, dus 

19 en 20 september 2020.  

Wie kan de Museum Spoorlijn STAR in Stadskanaal helpen aan 

beschikbare schepen of heeft goede suggesties hiervoor? 
Wellicht hebben ze tegen die tijd een mooi evenement in het vooruitzicht. 

Reacties kunt u doorgeven aan John Moesker - Museum spoorlijn STAR  
Stationstraat 3 -9503 AD Stadskanaal – Tel: 06-15205680 

Nieuwe boeken binnenkort te verwachten 

 Binnenvaart 2020 van uitgeverij De Alk. 

In deze uitgave zijn de Nederlandse motorvracht-,beun-, passagiers en tankschepen opgenomen. 

Alle ruim 5.500 binnenvaartschepen zijn alfabetisch gerangschikt met technische details. 

Daarnaast de adresgegevens van werven, reparatiebedrijven,bevrachters, machinefabrieken, 

toeleveranciers, makelaars, scheepshandelaren, schippersbeurzen en verenigingen en bonden. Ook 

is opgenomen een lijst van alle schepen op volgorde van registratienummer. Geïllustreerd met 

ruim 150 foto’s in kleur. 

 Jaarboek Binnenvaart 2019 van uitgeverij De Alk 

 Boek over rederij Braunkohle van uitgeverij Sutton. Samengesteld door Rolf Diesler, de 

regiovertegenwoordiger van onze vereniging in Zuid-Duitsland/Donau. 

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 

 

http://www.debinnenvaart.nl/
mailto:info@debinnenvaart.nl

