Februari 2020
Mededelingenrubriek van vereniging ‘De Binnenvaart’
Agenda 2020
29 februari
04 maart
07 maart
14 maart
21 maart

04 april
12,13,14 mei
05 t/m 7 juni
12 september
24 sept t/m 13 oktober
oktober

Museum open en om 14.00 uur een lezing over Vreeswijk door Bart
Jan Damstra.
Lezing Harry de Groot op de Witte Zwaan in Groningen.
Museum open met een speciale lesmiddag in het knopen verzorgd
door het knopengilde.
Museum open en om 13.00 uur film: Sloperijen in H-I-Ambacht
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’
Museum open en om 14.00 uur een lezing over Scheepswerf de
Liesbosch door Peter Sprangers.
Vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem. We zijn hier aanwezig.
Dordt in Stoom
Rondvaart met VEERDIENT 3 en barbecue ter gelegenheid van 30
jaar vereniging ‘De Binnenvaart’, zie de info op de achterkant.
Maritieme studiereis naar Rusland. Zie de website.
Najaarsbijeenkomst bij het STC in Rotterdam. Jan van ’t Verlaat zal
daar een interessante lezing houden over de ‘Overgang van sleepnaar duwvaart’.

De vereniging ‘De Binnenvaart’ bestaat 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.
Lezing Harry de Groot op de Witte Zwaan in Groningen op 4 maart 2020
Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseren vereniging ‘De Binnenvaart’, World Ship
Society afd. noord en Stichting De Blauwe Zwaan een avond voor leden en belangstellenden.
Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten neemt Harry de Groot u mee terug naar de
vorige eeuw. Hij laat beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders maar ook wijzelf
dat hebben geleefd. Onder de titel “Zwoegen en Zweten” -werken en leven op Kust- en
Binnenvaart- komen talloze foto’s en prenten voorbij van het dagelijkse leven aan boord van
kustvaarders en binnenschepen. Een terugblik op hoe het was en is geworden.
Het programma begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.
Locatie: De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in Groningen, achter de Praxis.

Gezocht coördinator jaarlijkse dagexcursie
Jan Timmer is gestopt met het organiseren van de jaarlijkse dagexcursie.
Er heeft zich nog geen nieuwe coördinator gemeld en wij doen hierbij een oproep:
Wie heeft er zin om voor de leden een dag excursie programma te organiseren?
In verband met het 30 jarig bestaan van vereniging ‘De
Binnenvaart’ bieden we dit jaar het volgende aan:
Zaterdag 12 september 2020
Ontvangst op de RENÉ SIEGFRIED met koffie en koek.
Rondleiding door het Binnenvaartmuseum aan boord van de
RENÉ SIEGFRIED en in de Lashbak met daarin de nieuwe
maquette van scheepswerf De Biesbosch.
Rondvaart met de VEERDIENST 3 van circa 3 uur door de Biesbosch, Helsluis, Beneden
Merwede en Oude Maas.
Afsluiting met een grote barbecue voor alle deelnemers.
Jubileumprijs € 45,- per persoon, maximaal 70 personen.
De RENÉ SIEGFRIED is deze dag geopend vanaf 10.00 uur.
Na boeking ontvangt u, ergens in juli, een tijdstip waarop u deelneemt aan de rondvaart. De
rest van de dag kunt u verblijven op de RENÉ SIEGFRIED, in het museum en in de leeszaal.
De bar is geopend en consumpties worden tegen gereduceerd tarief aangeboden.
Ook een broodje of kop soep is tegen vriendenprijs verkrijgbaar.
Aan het einde van de middag, rond een uur of half vijf wordt de reuzenpan aangestoken en
kan er gebruik gemaakt worden van de uitgebreide barbecue.
Rond 19.30 uur sluiten we de boel weer af.

Om leden van vereniging ‘De Binnenvaart’ buiten de regio ook eens de kans
te geven om in te schrijven, plaatsen wij deze aankondiging nu alvast in de
Roeiboot.
Aanmelden kan bij de ledenadministratie.
Gezocht schoolcoördinator
De vereniging ‘De binnenvaart’ organiseert schoolexcursies in het Drechtsteden gebied.
Zij zoekt een schoolcoördinator. De vrijwilliger heeft de volgende taken:
•
Uitnodigen van scholen;
•
Het plannen van de lessen op school en de excursies op onze museumboot.
•
Het up to date houden van het lesmateriaal.
De vrijwilliger dient communicatief vaardig te zijn en te kunnen plannen.
Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie kunt u, voor meer informatie, contact
opnemen met: Jan van der Westen. Bereikbaar per mail: ja.vanderwesten@planet.nl of per
telefoon: 06.2706.6234.

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

