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We gaan weer beginnen!
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De techniek van de monumentale ijsselaak is in de
wintermaanden grondig onder handen genomen. De
hoofdmotor en de generator lopen weer als een
zonnetje en staan garant voor vele zorgeloze vaaruren.
Om het aanmeren op de soms grillige zoetwatergetijderivier te vereenvoudigen zijn de meerpalen op
de vaste ligplaats onlangs voorzien van zogeheten
glijstangen. Dankzij de stangen blijft het schip bij elke
waterstand perfect in positie en hoeven geen trossen
meer naar de oever te worden uitgebracht.

Grote beurt den Onthaestingh
Uitlopend groen, zingende vogels, lammetjes in de wei.
Het voorjaar is aangebroken. De hoogste tijd om weer
het water op te gaan. De schepen van Reederij De IJsel
zijn er klaar voor. Den Onthaestingh heeft de eerste
vaartochtjes over de Hollandsche IJssel vanuit haar
nieuwe zomerverblijf in woonhaven Hitland tegenover
Leefgoed de Olifant in Nieuwerkerk a/d IJssel er al
weer op zitten.
In combinatie met lunch, diner, vergadering of workshop kunt u een mooi dagprogramma samenstellen.
Meer informatie vindt u op www.reederijdeijsel.nl en
op www.leefgoed.nl.
Metamorfose Jan Kordaat: ‘Roef with a view’
De trekschuit Jan Kordaat heeft een complete
metamorfose ondergaan. De gezellige kuip van de
Friese snikke met de ietwat slonzige zeilkap is
vervangen door een chique ‘salon’ , rondom voorzien
van eiken ramen, met recht een ‘roef with a view’. Als
binnenkort ook de heteluchtkachel geplaatst is, kunnen
de gasten onder alle weersomstandigheden
comfortabel genieten van het fraaie uitzicht.
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Rondvaarten en vaartochten
De reguliere rondvaarten door de Goudse grachten
starten op donderdag 19 april.
Vanaf deze datum varen we elke donderdag, vrijdag en
zaterdag om 13.30 uur en 15.30 uur.
De rondvaart kost € 10 p.p. en duurt circa 1,5 uur
(afhankelijk van de passage van de bruggen)
Onderweg vertelt de bemanning over de rijke historie
van waterstad Gouda.
Reserveren
kan
via
Reederij
de
IJsel
(www.reederijdeijsel.nl) of op de dag zelf bij de VVV op
de Markt in Gouda.

Bij mooi weer kunnen de ramen eruit.
Het is een prachtschip geworden. Ook de techniek
(schroefas,
roer,
trekmast,
brandveiligheid,
reddingsmiddelen, enz.) heeft een grondige beurt
gehad. De inspanningen zijn niet voor niets geweest.
Het Bureau Scheepvaart Certificering heeft de 116jarige door afgifte van een nieuw CVO/CBB weer voor 5
jaar goedgekeurd voor alle werkzaamheden.
Zij ligt vanaf half april weer fier naast haar jongere zus
Jan Salie aan de steiger aan de Oosthaven in Gouda.
Vrijwilligers
Gedurende het vaarseizoen gaan de vrijwilligers van
Reederij De IJsel tussen de vaartochten door ook aan
de slag met de Jan Salie (lakken, nieuw dekzeil). Deze
enthousiaste en gemotiveerde groep schippers, maten,
gastdames en – heren, klussers, techneuten, stuurlui
aan wal, enz. vormt het hart van de Reederij.
Nieuwelingen zijn van harte welkom!

Het is ook mogelijk om de schepen te charteren voor
een groepstocht (bedrijfsuitjes, familiefeest, trouwerij,
enz.) Op de website vindt u meer informatie over de
arrangementen. In overleg zijn er natuurlijk ook andere
mogelijkheden.
Facebook
De Reederij is ook actief op Facebook. Een groeiend
aantal fans weet ons daar te vinden. Word ook fan op
Facebook
voor
het
laatste
nieuws
en
wederwaardigheden van de Reederij.
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