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Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart" 

  

Agenda 2019  

08 juni Sleepbootdagen Maassluis, we staan hier met een eigen kraam. 

28 t/m 30 juni Maasbrachter Havendagen. 

05 t/m 07 juli    Historische Havendagen Coevorden is een gratis publiek evenement waarin 

Historische Authentieke Schepen in de belangstelling staan.  

07 juli   Boekenmarkt Dordrecht met verenigingskraam. 

07 juli   Sterreschans Schippersmis 2019, in Doornenburg. 

13 juli   Historische Happening Hoogeveen, we staan hier met een eigen kraam. 

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 sept.   Vaartocht Doesburg-Doetinchem met mps ORGANZA. De bus van Dordrecht zit 

reeds vol, maar er zijn nog een aantal plaatsen aan boord vrij als u op eigen 

gelegenheid naar Doesburg komt.  

   Aanmelden via ledenadministratie@debinnenvaart.nl Telefonisch bereikbaar 

op: 06-12344170 op elke dinsdag vanaf: 9.00 uur tot 11.00 uur. 

oktober   Najaarsbijeenkomst. 

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

 

Binnenvaartmuseum elke zaterdag en donderdag geopend   

Het binnenvaartmuseum aan boord van de RENÉ SIEGFRIED en in de Lashbak is geopend van 10.00 tot 16.00 

uur. Wij zoeken nog mensen die tijdens deze nieuwe openingstijden willen assisteren. Opgeven kan via: 

info@debinnenvaart.nl  

Programma Binnenvaartmuseum zaterdag 8 juni 2019  

Geopend van 10.00 tot 16.00 uur, gratis cake bij de limonade/koffie 

Rondleidingen door ervaren gidsen, uitleg over wat er te zien is en antwoorden op alle vragen omtrent de 

binnenvaart. Om 14.00 uur vertoning van de film “recordpoging 150 sleep- en duwboten op de Oude Maas voor 

Dordrecht 16 juni 2007”. Kinderprogramma van 10.00 tot 12.00 uur: 

Spelen met schepen en boten om de binnenvaart na te spelen, kinderrondleiding door het museum.               

11.00 uur vertoning van de film “Theodoor de sleepboot” 

 

MAROT 

Stichting ‘De Binnenvaart’ kijkt uit naar een huurder/bewoner/beheerder voor op de Franse motor MAROT.  

Inlichtingen: J.hubens2@chello.nl 

 

Bed & Breakfest op originele Franse motor 

Bezoek aan het binnenvaartmuseum, rondvaart met de VEERDIENST 3, een bezoek aan de historische 

binnenstad van Dordrecht en rondstruinen in  recreatiepark de Biesbosch, het is allemaal teveel voor een dag. 

Vereniging De Binnenvaart biedt nu ook de mogelijkheid voor B&B. 

Overnachten aan boord van de MAROT, hoe leuk is dat. 

Ledenprijs: € 45,- per nacht. (max. 2 personen) niet leden betalen € 60,-  

  €   7,50 p.p. voor ontbijt aan boord bezorgd (optioneel)  

Reserveren bij: info@debinnenvaart.nl 

 

Maritieme studiereis 2020 van Berlijn naar Praag 

Van 6 t/m 20 augustus 2020 vindt al weer de zeventiende maritieme studiereis van vereniging ‘De Binnenvaart’ 

plaats. Een luxe cruise van Berlijn naar Praag met vele interessante maritieme excursies in het voor- en na 

programma per touringcar. 

Voor meer informatie en boekingen; Eurocult – Lito reizen o.v.v. De Binnenvaart, Postbus 8177, 3503 RD 

Utrecht. Telf.:030-2439634, email: info@eurocult.nl  
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Sterreschans Schippersmis 2019.                                                                                                                         

De traditionele Schippersmis van schippersvereniging ‘Sterreschans’ uit Doornenburg wordt dit jaar op zondag 7 

juli gevierd. Ook dit jaar zal de viering gehouden worden in de Sint Martinuskerk, in Doornenburg. 

Bij mooi weer zullen we uitwijken naar de pastorietuin, naast de kerk. De viering begint om 15.00 uur. De 

muzikale omlijsting zal ook dit keer worden verzorgd door het gemengd koor Exotherm 

www.exothermhuissen.nl uit Huissen. Voorganger is, uiteraard, onze aalmoezenier Bernard Van Welzenes. 

We hopen u allen te ontmoeten op zondag 7 juli, in de kerk in Doornenburg. 

 

Bed and Breakfast op de Marot 

Beste medeleden, 

Zoals jullie allemaal weten heeft de vereniging de Franse Motor MAROT weten te verwerven, en dit fraaie schip 

ligt al weer even langszij de RENÉ SIEGFRIED. Onlangs werd bekend gemaakt dat hier een B&B begonnen is, 

en dat leek ons een leuk idee voor een weekendje Dordrecht. 

Even voorstellen: Ad Kruijt, ik woon op IJburg op varend woonschip DE TIJD ZAL HET LEREN, een Luxe 

Motor van 26 meter van 1923. Samen met mijn vriendin Suzana hebben we voor Koningsdag een overnachting 

op de MAROT geboekt. Dat ging heel makkelijk, een mailtje naar info@debinnenvaart.nl werd vlot beantwoord, 

het schip was nog vrij voor die datum, we bleken zelfs als eerste te hebben geboekt! 

 

Aangekomen bij het Binnenvaartcentrum werden we hartelijk verwelkomd en op het schip rondgeleid door Jos 

Hubens. Eerste indrukken: sfeervol, ruim, van alle gemakken voorzien, behalve WIFI en TV, die zouden we 

echter niet missen. Wel: eethoek, keuken, bank, ruim 2 persoonsbed in een aparte slaapkamer, en eventueel nog 

een extra slaapkamer. Eenvoudige maar afdoende badkamer met douche en toilet, en een gezellig zitje met 

uitzicht in het stuurhuis. Er is zelfs Airco aan boord, fijn voor als het echt warm gaat worden in de zomer. Er lag 

ook allerlei documentatie klaar met tips voor activiteiten, en info over de vereniging. Handig! 

 

Mede op aanraden van Jos hebben we (op loopafstand) gelunched bij Villa Augustus, lekker eten en mooie 

architectuur, daarna de stad in voor Koningsdag!  

Tegen 23u waren we terug aan boord, lopend naar het centrum is goed te doen, reken op een half uurtje 

wandelen. Het bed was prima, heerlijk geslapen en om 9u15 stond Jos alweer voor het stuurhuis met een heerlijk 

ontbijt (EUR 7,50 p.p.). Koffie een thee konden we zelf maken, alles was daarvoor aanwezig in de keuken. Om 

12 uur de sleutel ingeleverd en vertrokken, uitgezwaaid door Jos. De auto konden we veilig binnen de hekken 

van het Binnenvaartcentrum stallen, we kregen daarvoor een sleutel. Al met al een zeer geslaagd verblijf, we 

komen graag nog eens terug! 

Het verblijf en het ontbijt.   

                                                                                       

  

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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