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Nieuwjaarsbijeenkomst  

16 januari 2016 
Beste kolibri zeilers, 

Bij deze nodig ik jullie namens het bestuur uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst, in het baggermuseum in 
Sliedrecht, op zaterdag 16 januari om 10.30 uur 

Adres: Molendijk 204 3361 ER Sliedrecht  
  
Een nieuwjaarsbijeenkomst ,waar we vele van jullie hopen te zien om bij te praten en er een gezellige dag van te 
maken. De kosten bedragen € 10 pp 

Programma: 

!
10:30!uur!!!Inloop!en!ontvangst!met!koffie!en!thee!
11:00!uur!!!Welkomswoord!en!inleidend!praatje!over!Sliedrecht!en!het!museum!door!Remco!van!der!Ven!
11:15!uur!!!Start!rondleiding!deel!1!
12:30!uur!!!Lunch!
13:30!uur!!!Start!rondleiding!deel!2!
15:00!uur!!!Vertrek!
!
Na afloop kunnen we nog gebruik maken van het restaurant om na te praten en wat te drinken. 

De groep zal in tweeën worden gedeeld ,de eerste rondleiding is voor het grootste deel binnen , de tweede 
rondleiding is buiten en bevat o.a. een bezoek aan de Friesland een oud origineel bagger vaartuig. 

Het museum is goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. 

In een prachtig historisch pand aan de molendijk in Sliedrecht vindt u het Nationaal Baggermuseum. Dit museum 
is uniek in de wereld en biedt u gelegenheid kennis te maken met het heden en het verleden van het 
baggerbedrijf, in de bakermat Sliedrecht. 

 

Historische en moderne modellen van baggervaartuigen vormen de kern van de vaste opstelling. Deze worden 
aangevuld door een fantastische verzameling oude prenten, foto’s en tekeningen. Bovendien zijn er door het 
museum heen opgebaggerde voorwerpen te vinden, van kanonskogels tot pijpenkoppen. De filmzaal biedt 
toegang tot een brede collectie films van baggerwerkzaamheden, vanaf de Zuiderzeewerken tot aan Dubai en het 
Palmeiland. 

Bij de buitenrondleiding gaan we de Friesland bezoeken 

De “Friesland” is geklasseerd in het Register van Varend Monumenten  onder nummer 1620; zij is de oudste nog 
varende en werkende stoombaggermolen van Nederland –waarschijnlijk wel uniek in de wereld! 
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In het museum is op dit moment ook de tentoonstelling  Offshore Wind Uitdaging op zee te zien, ook interessant 
want daar krijgen wij zeilers ook steeds meer mee te maken toch ? 

 

Ik hoop jullie op 16 januari te zien ,vergeet svp niet om op tijd in te schrijven op onze website 

Met vr groet   Heiko 


