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Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Nationaal Baggermuseum nam Hans
Wijn in januari afscheid. Een kleine 200 mensen gaven acte de presence en konden nog een laatste keer luisteren naar anekdotes die we allen van Hans kennen.
Hij liet in korte tijd zijn gehele werkende leven aan ons voorbijgaan en eindigde
zijn verhaal door het museum een bouwplaat te schenken van de stoombaggermolen ‘Friesland’, gemaakt in samenwerking met Scaldis bouw en de Printshop
Sliedrecht. Wij konden deze bouwplaat direct aan onze winkel toevoegen en
deze blijkt onverminderd populair in de verkoop.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de nieuwe conservatoren voor te
stellen. Marianne Blaauboer en Ariane Riep hebben sinds half november meegelopen met Hans en hebben sinds januari het roer in handen.
MerweTV presenteerde op die dag aan Teus van Middelkoop, Hermien
Rijnhout en Hans Wijn een DVD van de verbouwing van de eerste verdieping.
Heugelijk nieuws kwam er van de Stichting Onderzoek en Opleiding Waterbouw. Mevrouw Lea van Vlier mocht aan de nieuwe conservatoren een grote
cheque overhandigen van € 75.000 voor het educatief waterbouwkundig erf,
waarmee dit jaar van start zal worden gegaan.
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Veiling
Rond de jaarwisseling was er een
bijzondere tentoonstelling te bezichtigen in de expositiezaal.
Scheepsmodellen van Huib in ‘t
Hout stonden opgesteld naast
historische modellen van Hans
Eschauzier, terwijl aan de muren
gouaches en olieverfschilderijen
hingen van C.A. de Vries, uit de
collectie van Frits Donker.
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zijn. Eind maart werden deze modellen
weer in het water gezet op de waterdag
van de gemeente Sliedrecht. Het museum was daar ook aanwezig met de
inmiddels befaamde watertafels.

Baggerschatten

Vanaf eind maart is in de expositiezaal
een tentoonstelling te bezichtigen over
baggerschatten. Deze zijn afkomstig
deels uit onze eigen collectie, deels van
de baggerdivisie van Havenbedrijf RotDe modellen waren beschikbaar
terdam en het Natuurmuseum Rottergesteld door de erven In ‘t Hout
dam. Bezoekers kunnen tot eind mei
en Eschauzier om te veilen en
kijken naar kandelaars met zeepokken,
dat gold ook voor de Werken van
kromme lepels, verroeste naaimachines
De Vries. Een deel van de open wapens en er is een behoorlijk aantal
brengst van de veiling zou ten
botten dat ook daadwerkelijk aangeragoede komen aan het museum.
akt kan worden. De bommen en kanonnen hebben
Op 23 januari was we maar in de tuin gelaten!
het dan zover. De
heer en mevrouw
Jorissen van Veilinghuis Mak uit
Dordrecht waren
bereid om te
veilen en zij zagen
tevens af van opgeld, waardoor de verschillende objecten wel heel erg
Educatief Waterbouwkundig Erf
aantrekkelijk werden voor de aanwezige bieders.
Deze kwamen van heinde en verre, zover noordelijk Dit jaar staat voor het museum ondermeer in het teken van het tuinproject. Rondom het waterbassin en
als Friesland en zover zuidelijk als Parijs.
het koetshuis is het de bedoeling om een aantal
De zaal zat tot aan de nok toe vol en de heer Jorissen
“stations” op te richten, waar bezoekers—
wist zeer bekwaam de veilingkoorts aan te wakkeren,
voornamelijk kinderen— op een actieve wijze iets
zodat er flink tegen elkaar opgeboden werd.
kunnen leren over baggeren. Hiervoor hebben wij bij
Notaris Koppelaar was aanwezig en voltrok tevens de de gemeente Sliedrecht een vergunning aangevraagd
trekking van loten voor vier kleine modelbootjes on- om twee paviljoens te bouwen. Wij verwachten in mei
der de bezoekers die zich in de voorgaande weken van start te kunnen gaan.
hadden opgegeven.
In een van de paviljoens zal een nieuwe versie van de
Het resultaat van de veiling mocht een ieder tot tevre- Baggerexperience opgesteld worden, ter beschikking
denheid stemmen: € 15.000 ging naar het museum en gesteld door de Stichting Opleiding en Onderwijs Wade veiling werd zelfs in de Telegraaf genoemd.
terbouw. In de tussentijd zullen we de Experience onderbrengen in de expositieruimte. Wij verwachten dat
Modelvaartuigen
deze in mei geleverd zal worden.
Deze tentoonstelling werd gevolgd door een paar
weken waar de modelbouwvereniging Alblasserdam Fleecejacks voor de buitenwacht
een fiks aantal van haar modellen tentoonstelde. Deze In februari was het nog behoorlijk koud. De firma
modellen zijn gedurende het jaar vaak te zien in ons Damen besloot de vrijwilligers die veel buiten rond
waterbassin, maar mochten er op het droge ook zeker lopen, zoals de Friesland medewerkers, de rondleiders
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en de technische dienst daarom te voorzien van donkerblauwe fleecejacks.

Samenwerking waterbus
Vanaf begin mei werken we samen met de waterbus. De
waterbus zocht eerder dit jaar contact om dagcoupons
met kortingsacties aan te kunnen bieden. Aangezien de
waterbus een halte heeft in Sliedrecht, kwam de commercieel manager eens langs om te praten. Het bestuur
zag het wel zitten en zodoende kunnen nu mensen die
een dagkaart kopen bij de waterbus, met korting in ons
museum terecht. Met 1,6 miljoen gebruikers zou het
toch leuk zijn als een klein percentage van hen ons eens
kwam bezoeken.
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Cursus ICT
Bas de Goeij heeft in de Reling een computercursus
‘Internet en E-mail’ georganiseerd, het vervolg op
een cursus van vorig jaar. Wederom maakten een
tiental medewerkers hier met plezier gebruik van.
Acht dinsdagavonden werd er gegoogled, gemaild en
eind april werd de cursus besloten met de uitreiking
van certificaten. Fantastisch gedaan iedereen en dank
aan Bas voor de geduldige uitleg.

Bezoekersaantallen
In 2011 hebben we 7377 bezoekers mogen onvangen
uit 29 verschillende landen, waaruit maar weer eens te
meer blijkt hoe uniek ons museum is! Bezoekers uit Nigeria, Brazilië en China werden door onze gastvrije
medewerkers welkom geheten en rondgeleid in het
Engels.

Nieuwe website
Onze vrijwilligers Bas de
Goeij en John
Kieffer hebben zich sinds
een
aantal
maanden geworpen op het
maken
van
een
nieuwe
website. We verwachten dat deze eind juni “live” gaat.
Neem eens een kijkje en laat ons weten wat u ervan
vindt!

In de planning
We zijn druk bezig met de hoofdsuppoosten om een
alternatieve rondleiding op te zetten met het oog op
een publiek van dames. Hermien Rijnhout heeft het
voortouw genomen om met behulp van ondermeer
Joke Renting, onze registrator, meer over de geschiedenis van het monumentale pand te weten te komen.
Natuurlijk zal in de rondleiding ook het baggeren
worden uitgelegd, naast de aandacht voor de baggerfamilies en de bouwgeschiedenis van het pand.

Een gesprek met onze buur IHC Merwede bracht
een spannende ontwikkeling met zich mee. IHC
Friesland model overhandiging
bood aan om met enige regelmaat groepen op hun
Op 28 april werf toe te laten onder leiding van onze rondleiders.
mochten we Wij gaan goed doordenken hoe we dit kunnen planvan de heer nen en zijn reuze enthousiast over de mogelijkheden.
Engelen een
model ontvangen in bruik- We zijn bezig met de komende tentoonstelling over
leen van onze ‘Avonturen van de Baggeraar’, waar verhalen van de
eigen stoom- baggeraars aan bod zullen komen. Naar verwachting
baggermolen is deze tentoonstelling half juni gereed. In november
‘Friesland’. De jaren werk die hij hier in heeft gestoken gaan we een korte fototentoonstelling opzetten, waar
zijn zeker de moeite waard geweest. Meer informatie op we bijdragen van het publiek zullen verwelkomen. U
hoort via de pers hier binnenkort meer over.
www.mbc-aegir.nl.
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Model van de maand

Bemanningssterkte

Onze PR-man Remco van de Ven is het nieuwe jaar
begonnen met een waar PR offensief. Een regelmatig terugkerend thema is ons “model van de
maand”, waardoor wij aandacht vragen voor
pronkstukken in onze collectie. Tot nu toe is de eer
te beurt gevallen aan de ‘Simon Stevin’, de
‘Karimata’ en de ‘Friesland’.

Eind januari ging Willem de Jong met pensioen na
bijna 15 jaar betrokkenheid bij het museum. Met
ICT-taken, fotografie, vormgeving en dagelijkse
kantoorwerkzaamheden heeft Willem het museum
met raad en daad bijgestaan.

Nieuwe aanwinsten

Arie de Heer werd, vers in zijn pensionering door
straatgenoot Arie Batenburg naar het museum gestuurd. Hij versterkt onze technische dienst en gebouwenbeheer en is inmiddels fors aan het opruimen.

Naast een model van de ‘Friesland’ hebben we de
‘Stornes’ gekregen van Van Oord, een pracht model.
We hebben tevens talloze boeken en foto’s gedoneerd gekregen en Boskalis heeft een werkend model
van een centrifugaalpomp in bruikleen gegeven, die
nu in het koetshuis vrolijk staat te rainbowen.

NL Doet
Op vrijdag 16 maart hebben wij groepen van
zorgcentrum Waardeburgh mogen verwelkomen. In
het kader van NLDoet werden zij door ons ontvangen in kleine groepjes. Vele rondleiders waren hierbij betrokken en andere vrijwilligers werden als rolstoel-duwers ingezet. De gasten hadden het enorm
naar hun zin. Een van de aanwezigen had zelfs nog
als hulpje in het huis gewerkt en kon daar leuk over
vertellen.

Onze gelederen zijn dit jaar versterkt door een aantal nieuwe vrijwilligers.

Tijdens een feestje praatte Arie Batenburg Sjaak en
Leida ‘t Jong het vrijwillligersteam in. Sjaak heeft
een thuis gevonden op de Friesland, terwijl Leida
onze hoofdsuppoosten komt versterken.
John Kieffer kwam precies op het goede moment
ons vrijwilligersteam versterken. Hij heeft ervaring
met het maken van websites en is daar direct mee
aan de slag gegaan, zoals u in deze nieuwsbrief heeft
kunnen lezen.
Patrick Vonk van de scholengemeenschap De
Grienden liep als maatschappelijke stagiair een aantal maanden mee met onze rondleiders. Hij kreeg de
smaak zo te pakken, dat hij na afronding van zijn
stage is gebleven. We hebben hem als jongerenambassadeur welkom geheten.
Petra Havelaar werd op onze advertentie voor
hoofdsuppoost gewezen door het Vrijwilligerspunt
in Sliedrecht en is sinds enkele maanden zich aan
het inwerken.
Jaap van der Ree zag onze advertentie online bij
vrijwilligoppad.nl en voelde er wel wat voor om zich
als rondleider aan het museum te verbinden. Hij
loopt op dit moment met mede-rondleiders mee om
het vak te leren.

In memoriam
Eind november 2011, net na het drukken van de
nieuwsbrief, ontvingen wij het droevige bericht dat
Piet Lanser ons was ontvallen. Piet was nog zeer
actief betrokken bij het museum als rondleider en hij
wordt zeer gemist.

Twitter
Het Nationaal Baggermuseum is sinds een aantal
maanden op Twitter te vinden, met voorzichtige
uitstapjes naar Facebook en Foursquare. We willen
jullie allen van harte uitnodigen om daar met ons te
linken.

