Nieuwsbrief
Uitluidtocht met de vrijwilligers
In oktober werd het toeristisch vaarseizoen
afgesloten met de schippers en gidsen van
Reederij de IJsel.
Voor deze gelegenheid trok het paard Ivar de
trekschuit Jan Kordaat voort over het jaagpad
van de Hollandse IJssel tussen Oudewater en
Hekendorp. De ijsselaak Den Onthaestingh voer
op eigen kracht.

In Hekendorp werd er heerlijk buiten
gepicknickt. De prachtige wolkenluchten
beloofden een gouden toekomst voor de
authentieke schepen en hun schippers en gidsen.

‘Het is een erg leuke vrijwilligersjob’ aldus één
van de gidsen.’ Tegen vrijwilligersvergoeding
vaar ik regelmatig mee door de grachten van
Gouda. We zijn altijd met twee vrijwilligers aan
boord. Je ontvangt steeds een maandoverzicht
van de te verwachten vaarten en dan kun je
intekenen wanneer het jou uitkomt. Het is leuk
om met steeds weer andere gezelschappen te
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varen. De meeste mensen zijn erg geïnteresseerd
in de verhalen over de geschiedenis van (het
water van) Gouda. Maar natuurlijk heerlijk
genietend rondkijken zonder verhaal, kan ook.
En wat het nog afwisselender maakt: er zijn
regelmatig ook feestelijke tochten, zoals een
bruiloft, jubileum of bedrijfsuitje.
Kortom wie dit leest en een klein of groot
vaarbewijs heeft of graag vertelt/gidst: join the
crew! ‘
Overigens staan er nu ook nog een aantal
vaarten gepland, waaronder vijf Sinterklaasintochten.
En 16, 20, 21, 22 en 23 december varen we de
reguliere wintergrachtentochten in Gouda om
12.30 en 14.30 uur.
Enkele reacties van passagiers van de Goudse
grachtentocht.
‘We genieten na van een zeer geslaagde dag met
veel zon en mooi weer. Jullie hebben daar met de
schepen van Reederij de IJsel mede een
belangrijke bijdrage aan geleverd. Leuke
schepen, een prima rondvaart en een bemanning
die top was.
Voor veel van onze gasten de eerste
kennismaking met Gouda vanaf het water. Dit
alles onder het genot van een prima oorlam.
Bedankt voor de soepele organisatie.’
Beste ‘kapiteins’ en gidsen!
Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor de
mooie én interessante vaartocht door de
Goudse wateren!
Hebben genoten van het ‘waterrijke’ Gouda met
de vele bruggen, sluizen en goed bewaarde
authentieke bebouwing.
Tijdens de tocht met een heerlijk briesje, werden
we verrast door de veelzijdigheid van Gouda
en de brede en uitgebreide kennis van de gidsen!
Zeker, wanneer Gouda weer wordt aangedaan
……… voor herhaling vatbaar!
We zeggen het voort!

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de contact pagina van www.ReederijdeIJsel.nl
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