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Terugblikken op 2015

De Jacob van Zalinge op het IJ, met onze prachtige melkmeisjes op de boeg. Op de achtergrond het begeleidingsschip van

de Havendienst dat ons escorteerde op het zeer drukke vaarwater. Een hoffelijke actie van de Amsterdamse haven!
Foto: Igor Kusmirak

De Jacob van Zalinge voer elke dag uit

Sail was een fantastisch hoogtepunt
Meedoen aan Sail 2015 met
onze eigen Waterlandse melkschuit. Dat was van meet af aan
het doel van de stichting. En
het is ons gelukt! Dankzij de
steun en de inzet van velen.

symbolisch 5000 liter houdbare
melk voor de Voedselbank. De historische tocht van het sluisje in
Nieuwendam naar de stad werd
voor het eerst sinds meer dan 110
jaar weer gevaren. Twee prachtige,
traditioneel geklede Waterlandse
Op donderdag 20 augustus kwam
melkmeisjes overhandigden de
de Waterlandse melkschuit aan bij melk aan een vertegenwoordigster
de voormalige melkmarkt tegenvan de Voedselbank. De Jacob van
over het Centraal Station. Voor onze Zalinge trok op het water veel
belangstelling.
partner Campina vervoerden wij
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Op het IJ hadden we ondersteuning
van een schip van de Havendienst
dat de weg voor ons vrij maakte.
Maar niet alleen die dag voer de
melkschuit, want elke ochtend
werd er met verschillende ploegen
enthousiaste roeiers gevaren.
Nog meer mooie foto’s
van het evenement op de
volgende pagina.
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De historische
route sinds
110 jaar opnieuw
gevaren

Het was een prachtige dag in alle opzichten. Voor onze partner Campina voeren we symbolisch 5000 liter houdbare melk
van het sluisje bij Nieuwendam over het IJ naar de melkmarkt bij het Centraaltation. Het weer kon niet beter en de
stemming zat er goed in. Soms was het even persen, vooral in
het Oosterdok, waar rondvaartbootschippers soms weinig
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begrip voor onze breedte bleken te hebben. Onze prachtige
melkmeisjes, Femke en Selma droegen op de melkmarkt de
melk over aan een medewerkster van de Voedselbank Amsterdam. De 5000 pakken houdbare melk werden later per
vrachtwagen door Campina afgeleverd bij het depot van de
Voedselbank. (Fotoreportage: Igor Kusmirak)
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Zeilen op het
Markermeer
Vaar ook mee in 2016

Een heerlijke zondagmiddag op het
Markermeer. De Jacob van Zalinge
voelt zich er thuis! Foto: Petra Noom

In het naseizoen hebben we een
aantal keren heerlijk gezeild op
het Markermeer. Met onder andere de ervaren schippers van de
Volendammer botters, Ike Plat en
Dirk de Waard aan het roer hebben er veel mensen genoten. Ook
dit jaar willen we onze partenhouders, donateur en anderen weer
graag meenemen voor deze tochten die ongeveer drie uur duren.
Vertrek en aankomst is in de
haven van Durgerdam tegenover
huisnummer 143. De vaartochten
zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. We starten weer vanaf begin
mei. Hou de volgende nieuwsbrief
in de gaten voor het programma
van de zeiltochten.
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Vrijwilliger als Schipper?
We zijn nog op zoek naar ervaren
schippers die een of meer keren
het roer willen nemen. Er is geen
mooiere vorm van vrijwilligerswerk denkbaar. Natuurlijk krijg je
vooraf uitleg en maken we er meteen informatieve belevenis van,
want het varen met onze mooie

melkschuit is een heel bijzondere
ervaring. We vertellen je ook graag
alles over de geschiedenis van de
melkvaart, want het is het fijn als
je er iets over kunt vertellen aan je
opstappers. Aanmelden bij:
wegmantv@tiscali.nl

De melkschuit is te huur!
Heb je iets te vieren? Een jubileum, verjaardag, een vrijgezellenfeestje, een personeelsdag of
gewoon zomaar met een aantal
vrienden uitwaaien? De Jacob van
Zalinge is te huur. Voor 500,- euro
per dagdeel van vier uur steek je
van wal. Een onvergetelijke belevenis. Je kunt roeien, zeilen, maar
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ook op de motor een tocht door de
grachten maken is mogelijk. Een
ervaren schipper is aan boord.
Acht man kan mee uit zeilen, roeien en varen op de motor kan met
tien gasten. Eten en drinken mag
je zelf meenemen, maar eventueel
zorgen we ook voor de catering.
Info: wegmantv@tiscali.nl
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Doe mee!
Programma 2016

Inschrijven voor deelname
aan deze fantastische
evenementen via:
wegmantv@tiscali.nl

Brest, Bretagne

Gezelligheid in Monnickendam

Jan Haring race
Dichtbij in Monnickendam vindt
jaarlijks de Jan Haringrace plaats.
Dit jaar op 9 en 10 juni. Dit evenement, veel meer dan een wedstrijd, brengt grote groepen
belangstellenden naar de haven
van Monnickendam. Het bestuur
stelt voor om aan dit evenement
mee te doen. Er worden onder
andere shanties gezongen, vis
gerookt en de schepen liggen ter
bezichtiging van het publiek in de
haven van Monnickendam.
Zie: www.janharingrace.nl

Meteen na Monnickendam vertrekken we naar Bretagne waar
we, van 13 tot en met 19 juli zijn
uitgenodigd met de Jacob van
Zalinge bij het grote Festival de la
Mer in Brest 2016. Dit is een van de
grootste en beroemdste maritieme festivals ter wereld, waar
bovendien het accent niet alleen
op grote schepen ligt, maar juist
de kleine bedrijfsvaartuigen uit
Frankrijk en de buurlanden in
grote getale aanwezig zijn.
Nederland is dit jaar gastland en

dat betekent extra veel belangstelling door pers en publiek voor de
Hollandse deelnemers. Een aantal
roeiers heeft zich al aangemeld ,
maar als je dit fantastische gebeuren ook wil mee beleven, geef je
dan snel op.
Zie ook: www.brest2016
Op de baai van Brest kan
heerlijk worden gevaren

Uitwaaien in Friesland kan in
september. Natuurlijk varen,
dus alles zonder motor
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In Brest veel aandacht voor kleine,
historische bedrijfsvaartuigen
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Woudsend
Stichting Natuurlijk Varen organiseert elk jaar een tocht ergens in
Nederland, waaraan schepen
mogen meedoen die slechts door
zeilen en spierkracht worden
voortbewogen. Onze melkschuit
past naadloos in dat concept. Van
14 tot en met 16 september wordt
er dit jaar in en rond Woudsend
gevaren. Ook voor dat evenement
kun je je opgeven. Meer info op:
www.natuurlijkvaren.nl
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Laatste nieuws
Het januarinummer van Spiegel
der Zeilvaart toonde onze Jacob
van Zalinge in volle glorie. Een
prachtige foto van onze roeister
Petra Noom!
Rechts boven een foto van Eva’s
verjaardag. Moeder Alice huurde
de boot voor een middag, en het De vaste kosten om onze mooie
was een succes! Eva staat zelf aan Jacob van Zalinge in de vaart te
houden zijn niet gering.
het roer.
Bovendien willen we dit jaar graag
De Jacob van Zalinge is
een trailer aanschaffen, zodat we
naar al die mooie evenementen toe
mogelijk gemaakt door
kunnen. (zie vorige pagina) Blijf
steun van de onderhet project daarom steunen met u
staande bedrijven en
giften.

Hou de Waterlandse
melkschuit in de
vaart!

organisaties

Donateurs
• Campina
• Provincie Noord-Holland
• Stadsdeel Amsterdam-Noord
• Nauticadam
• De NWB-Bank
• WSV Durgerdam
• ZV Het Y

Dit jaar gaan we van start met
donateurs. Zij kunnen lid zijn van
een roeiteam, maar mogen ook
mee zeilen op vrijdag, zaterdag of
zondag. Donateur ben je met een
jaarlijkse gift van 25 euro. (Meer
mag natuurlijk ook!)

Ook veel particulieren steunen het
project. Uw gift is nog steeds nodig
en zeer welkom, omdat we nog lang
niet al onze plannen hebben kunnen
realiseren.

Sponsors

Maak uw steun hard met een gift op
rekening: NL92 RABO 014 98 13 929
t.n.v. Stichting de Waterlandse Melkschuit
Amsterdam
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Ook sponsors zijn van harte welkom. Dit jaar varen we op de
Gouwzee, in Bretagne en in
Friesland, waar sponsoren natuurlijk niet onvermeld blijven.
Bovendien is de boot te huur. Zie
daarvoor pagina 3 van deze
nieuwsbrief.
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Alles over de
Waterlandse
melkschuit
Een boek voor iedereen die belangstelling heeft voor de lokale geschiedenis
van Waterland en Amsterdam. Ook voor
liefhebbers van varend erfgoed is het
een prachtig bezit.
Het bevat een groot aantal historische
afbeeldingen in kleur.
De opbrengst gaat geheel naar het
onderhoud, de exploitatie en de verbeteringen van de reconstructie van onze
Waterlandse mekschuit.
Het boek is te koop voor slechts 14,95 +
4,- euro verzendkosten.
Bestellen? Stuur een mailtje naar:
wegmantv@tiscali.nl
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