Terug naar website

Scheepvaartmuseum-Baasrode - nieuwsbrief Mei

Beste nieuwsbrieflezers
Zoals velen onder u wellicht weten gaat 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacy reglementering in voege en kunnen we deze nieuwsbrief zonder uw uitdrukkelijke vraag niet meer naar u versturen.
Dit is de laatste nieuwsbrief die langs deze weg naar u wordt verzonden.
We zijn druk bezig om onze Website op te frissen en als u de nieuwsbrief wilt consulteren kan u datvia onze vernieuwde website die pas in juni in de lucht gaat.
Het zal dan vanaf juni voldoende zijn om te surfen naar onze website
https://scheepvaartmuseumbaasrode.be en het vakje aan te klikken, aanmelden nieuwsbrieven.
Het bestuur:
Ons bestuur is uitgebreid met Wim Dierickx hij werd in de Algemene vergadering verkozen en bevestigd in de bestuursvergadering daaropvolgend, en is aanvaard als penningmeester. Deze functie werd
eerder bekleed door Marc Boriau die als bestuurslid blijft zetelen. Er zijn nu 7 bestuursleden.
Evenementen:
Hij komt, “de Lauranda” een sleepspits die de laatste jaren naast het steen op de kade in Antwerpen
stond. De Lauranda liep van stapel in Baasrode in het jaar 1928 en precies 90 jaar later is hij weer terug waar hij ontworpen is om er daar de rest van zijn bestaan te verblijven.
Hij zal zeer binnenkort naar Baasrode gebracht worden op een ponton via de Schelde.
In Baasrode zal hij door een kraan met een hefvermogen van 700 ton van deze ponton gelicht worden om dan in het getijde dok van de voormalige scheepswerf van Van Damme geplaatst te worden.
Het is de bedoeling om na enige ingrepen in de dok het publiek een veilige toegang te verschaffen tot het ruimgedeelte die ingericht is als museumruimten.
We danken al op voorhand, de schenkers en alle deelnemende partijen waaronder vooral de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Antwerpen.
Eind april en begin mei was er sprake van een artistieke drukte op de site.
De Koninklijke academie van Dendermonde had voor de herdenking van de kunstenaar Franz Courtens een expositie op het site gepland. De leerlingen mochten hun fantasie gelinkt naar zijn werk
botvieren en deze buiten en binnen tentoonstellen. De opening vond plaats in aanwezigheid van de burgemeester de heer Piet Buyse en de schepene mevrouw Lien Verwaeren de receptie vond plaats
op de site op 5 mei en blijft tentoongesteld tot na de Scheldefeesten van het weekende van 15 en 16 september.
Cruise op de Schelde.
Op 15 augustus organiseert het Scheepvaartmuseum een reis per schip van Baasrode met vertrek om 09h00 aan de steiger van de jachthaven met bestemming Antwerpen. We meren af omstreeks
12h30 aan de kade te Antwerpen ter hoogte van het Steen. Om 13h30 worden we in het Mas museum verwacht, gidsen begeleiden ons door het museum.
Hierna worden we weer aan boord verwacht om weer te af te varen om 18h00. Eén maal aan boord wacht ons een lekkere BBQ tijdens de terugreis.
We verwachten dat de reizigers een gezonde honger zullen hebben daarom is de BBQ a volonté . Al dit kunnen we u aanbieden voor een prijs van 85 euro per persoon.
Betaling graag voor 31 juli 2018 met de vermelding Cruise op de Schelde
Inschrijven is mogelijk naar het mailadres info@scheepvaartmuseumbaasrode.be ook telefonisch kan u zich melden voor deze reis.
Jozef De Haeck secrtaris 0478 93 91 15
Botter:
15 juni komen de botterbouwers bij elkaar en stellen ze het bouw programma voor dit jaar vast. De werken aan de botter zullen over de maanden juli, augustus en september lopen.
Juiste datums worden vastgelegd in op 15 juni. Wat zeker is dat de werken ook zullen doorgaan tijdens de Scheldefeesten
De klemtoon zal dit jaar bij het kalefaten liggen, er zijn nog enige honderden meters te doen. We hopen dit jaar klaar te zijn met dit werk, waarna we zout water in de botter laten lopen om hem
waterdicht te maken.
Patrimonium:
Ook de Alyv, gebouwd in 1938 in Baasrode als motorspits die in het dok van Van Praet-Dansaert ligt wordt niet vergeten.
De voorsteven en de zijden van het schip worden ontroest en geconserveerd.
Stuurhut aan de buitenkant bekomt nog 2 lagen vernis.

