Nieuwsbrief
We zijn weer begonnen!
De coronatijd heeft net als heel veel andere bedrijven
en organisaties ook Reederij de IJsel hard geraakt. In
plaats na een lange ‘winter’ weer energiek van wal te
steken, waren alle schepen gedwongen voor de wal te
blijven liggen. De vrijwilligers hebben echter niet bij de
pakken neergezeten!
Onze nieuwe aanwinst, de westlander Jan Compagnie,
is helemaal opgeknapt en ook de trekschuit Jan Kordaat
en ijsselaak Den Onthaestingh glimmen als nooit
tevoren.
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we alweer bijna 150 passagiers mogen verwelkomen.
Het blijft een prachtige ervaring om vanaf de trekschuit
de mooie historische binnenstad van Gouda aan je
voorbij te zien trekken.

Ook de eerste trekvaart met den Onthaestingh is een
feit. Mede dankzij het stralende weer beleefde het
gezelschap een onvergetelijke verjaardagvaart. Ook de
stoere, maar aaibare, belzen van ‘Paard aan ’t Werk’,
hadden er weer zin in. Vanaf heden kunnen
belangstellenden weer iedere zaterdag inschepen op
den Onthaestingh voor de unieke tocht tussen
Oudewater en Hekendorp v.v. !

Sinds donderdag 18 juni is de trekschuit Jan Salie weer
in de vaart in de Goudse grachten.
Zij vaart elke donderdag, vrijdag en zaterdag de
historische grachtentochten. Weliswaar met veel
minder passagiers aan boord, zodat de veiligheid
gewaarborgd is, maar met vier in plaats van de
gebruikelijke twee afvaarten per dag. Intussen hebben

Om 11.00 uur vanuit Oudewater en om 13.30 uur vanuit
Hekendorp. Boeken kan via de website van Reederij De
IJsel of het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in
Oudewater. In verband met de coronarichtlijnen van het
RIVM is er plaats voor 15 passagiers.
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Nieuwsbrief
Waan u in de tijden van weleer met de wind door uw
haren, het kabbelende water en de stappende
paardenhoeven…
Vanaf het dek van het schip heeft u een wijds uitzicht
over de uiterwaarden en boomgaarden en de
landerijen.

Vlootuitbreiding: westlander Jan Compagnie
Onlangs is de vloot van de rederij uitgebreid met een
‘nieuw’ schip, de westlander Jan Compagnie.

Het scheepje is afkomstig uit het Westland, waar zij vele
jaren producten van de tuinderijen naar de veiling
vervoerde. Na haar pensionering werd zij verbouwd tot
passagiersschip en verzorgde zij prachtige vaartochten
door het uitgestrekte tuinbouwgebied met toeristen.
Daarnaast fungeerde zij als vakantieschip van de
schipper en zijn gezin. Op zoek naar een groter schip,
werd de westlander recent te koop aangeboden. Voor
de Reederij een uitgelezen moment om de
‘Jannenfamilie’ uit te breiden. De Jan Compagnie zal in
eerste instantie vooral worden ingezet voor de
Kaasvaart. Met dit nieuwe arrangement kunnen
bezoekers van de Kaasmarkt of Cheese Experience vanaf
vakantiepark Landal in Reeuwijk per schip naar Gouda
en ’s middags weer terug.
De Kaasvaart start zodra de omstandigheden het weer
toestaan. Op andere dagen is het schip beschikbaar voor
vaartochtjes op de Reeuwijkse Plassen. Houd de
website van Reederij De IJsel in de gaten!
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Uitvaart
Op vrijdag 26 juni verzorgden de Jan Salie en de Jan
Compagnie een wel heel bijzondere vaartocht, een
uitvaart naar begraafplaats IJsselhof.
Voor de familie van Lidy van Veen, voor wie varen haar
lust en haar leven was, was er geen mooier afscheid
denkbaar. Vanaf haar huis aan het water, voer Jan Salie
met de uitvaartkist, overladen met bloemen, gevolgd
door de Jan Compagnie, naar de IJsselhof.
Omringd door haar familie en geliefden en onder veel
belangstelling van mensen aan de kade, voeren de
boten kalm naar de aanmeerplaats voorbij de
Waaiersluis. Daar werd de kist met het lichaam van Lidy
overgedragen naar de aanhanger van een uitvaartfiets
richting IJsselhof. Het was indrukwekkend om te zien
hoe de schepen in serene stilte door de Turfsingel
voeren. Langs de route stonden vrienden en familie die
niet bij de plechtigheid aanwezig konden zijn, vanwege
de coronamaatregelen, en Lidy een laatste
(bloemen)groet brachten.

Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/reederijdeijsel
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