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Vanaf 6 juni is het Binnenvaartmuseum weer open.
Zaterdag 6 juni was de grote dag…..het Binnenvaartmuseum ging weer open.
Op zaterdagen en donderdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
We werken natuurlijk volgens de richtlijnen van de RIVM.
Bezoekers houden zich strikt aan de aanwijzingen en de looproutes.
Alleen groepen groter dan drie personen aanmelden verder geen aanmelding
nodig.
Groepen groter dan 3 personen alleen op afspraak en afgesproken tijd.
Hiervoor bellen of mailen met coördinator, Jos van Dongen
adg.van.dongen@home.nl of 0653910154
31-10-2020 De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in DE
BIESBOSCHHAL in Dordrecht
De uitgestelde Algemene Ledenvergadering vindt op 31 oktober plaats in De
Biesboschhal, Maasstraat 11 in Dordrecht, naast het Binnenvaartmuseum. Dit is
dus een andere locatie dan gebruikelijk bij het STC in Rotterdam. Aanvang
13.00 uur (hal open vanaf 12.00 uur).
In verband met de corona maatregelen dient u zich hiervoor aan te melden.
Hiervoor vroegtijdig bellen of mailen met de coördinator via
ledenadministratie@debinnenvaart.nl of op dinsdagen 06-12344170. Catering is
aanwezig

OPROEP

De heer L. van den Eijk, bert.vanden.eijk@chello.nl, gsm 06 22824357, doet
onderstaande oproep aangaande ‘Drenkeling in februari en maart 1969’.
Ik zal mezelf eerst even voorstellen: Ik ben Lambertus van den Eijk, geb. 8
februari 1949 te Rotterdam, thans wonend te Apeldoorn.
Ik ben op zoek naar de gegevens van mijn jongere broer, Jacob van den
Eijk, die geboren is op 11 juli 1950 te Rotterdam, hij was in particuliere
loondienst als lichtmatroos op het binnenvaartschip m/s "Alwa 2" bij de
Schipper Dhr. Verboom.
Hij is op 6 februari 1969 in de Waal, bij Ewijk overboord gevallen en
verdronken en enkele weken later, +/- 12 maart bij Druten, hangend in de
aanleg kabels van het Bunkerschip, terug gevonden.
Daar ik verder bijna geen gegevens over het gebeuren bezit, alleen de
familie verhalen.
En ik al bij vele Regionale en Gemeente archieven heb geprobeerd om de
gegevens te achterhalen, wat tot nu toe niet gelukt is.
Daarom wend ik mij tot U met een vraag aan U.
Heeft U, heel misschien, "nog ergens bij de oudere generatie" de
herinnering of documenten van het voorval.
En zo ja, zou U die gegevens voor mij op de e-mail kunnen zetten, in de
hoop dat er één aanknopingspunt voor mij in zit.
Ik zou U er zeer dankbaar voor zijn.
Vrijwilligers gezocht
Wilt u zich inzetten voor de vereniging in een sfeer van waardering en gezelligheid,
dan nodigt het bestuur u uit om goed bezig te zijn in allerlei werkzaamheden in het
Binnenvaartcentrum, al is het één dag in de week. Voor de zaterdag openstelling
van ons museum, maar ook om o.a. op bepaalde dagen kinderen van de basis
scholen (onze toekomst?) rond te leiden over de René Siegfried en de LASH-bak
worden nog vrijwilligers gezocht. Wij beschikken over speciaal lesmateriaal, op

maat gemaakt voor deze kinderen van de groepen 7 en 8. Opgeven of vragen over
dit onderwerp kan men via info@debinnenvaart.nl stellen
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
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