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Start nieuwe seizoen Reederij de IJsel
De schepen van Reederij de IJsel, IJsselaak Den
Onthaestingh, de trekschuiten Jan Salie en Jan Kordaat
en de benjamin Jan Compagnie liggen weer in vol ornaat
klaar voor het nieuwe seizoen! Ook de schippers en
gidsen zijn uit hun winterslaap ontwaakt en hebben
hun eerste tochtjes alweer gevaren. Met heel veel
plezier!

Gouda Waterstad 750 sail historische bedrijfsvaartuigen

De boekingen voor de historische tochten door de
Goudse grachten stromen binnen op het walkantoor.
Het is merkbaar dat het al bruist in Gouda, 750 jaar stad!
Ook staan er al de nodige familie-, bedrijfs- en
trouwvaarten in de planning.

Gouda vormde een belangrijk knooppunt voor de
binnenvaart door Holland vanaf de Oostzee naar België,
nadat de graaf van Holland daarover in 1243 met de
kooplieden afspraken had gemaakt. Wel moest eerst de
Havenkolk worden gegraven om de schepen een goede
doorgang te geven naar de Hollandsche IJssel. Dat was
dan ook de aanleiding om in 1272 aan Gouda
stadsrechten te verlenen.
In het weekend van 28 t/m 31 juli doen ca. 200
historische bedrijfsvaartuigen Gouda aan voor de
feestelijke viering van 750 jaar stadsrechten van Gouda.
Dit is de Erfgoedmanifestatie van de Landelijke
Vereniging
tot
Behoud
van
Historische
Bedrijfsvaartuigen (LVBHB).
Komt dat zien!

De Jan Salie en de Jan Kordaat zijn rondom in de lak
gezet. De Jan Compagnie is door Machinefabriek De
Hollandsche IJssel uit het water gehaald voor diverse
metingen aan de romp. IJsselaak Den Onthaestingh is
voorzien van een badkamer/douche, zodat in de
wintermaanden de boot verhuurd kan worden als boat
& breakfast. Kortom, de handen gingen uit de mouwen,
zodat de boten er weer spik en span bij liggen. Welkom,
kom aan boord en geniet van een mooie vaartocht!
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De grachtentochten zijn begonnen
Deze maand varen we de reguliere grachtentochten
elke donderdag t/m zaterdag.

April 2022
Na afloop, verschillende presentaties in het historische
stadhuis, waaronder ‘Trekschuiten en Historische
vaartochten’ door Reederij de IJsel/Wim Knol.
Nieuw! Donderdagse Kaasvaart tussen de Reeuwijkse
Plassen en Gouda
Vanaf 5 mei vaart onze westlander Jan Compagnie (max.
20 pers.) elke donderdag de kaasvaart!

Vanaf volgende maand, mei, varen we elke woensdag
t/m zaterdag.De tijden zijn veranderd: 9.00, 12.30,
14.00 en 15.30 uur.
We kunnen geen rondje varen, dus we vertrekken de
eerste vaart vanaf de thuishaven Oosthaven 13 en
meren af in de Museumhaven, Buurtje 1. Om 12.30 uur
vertrekken we daar, enz.
Den Onthaestingh bij evenement Hollandia Netwerk in
Haastrecht
Het was een bitterkoude dag op woensdag 6 april. Het
regende en waaide flink.

Den Onthaestingh trotseerde dit aprilse weer en voer
een prachtig tochtje over de Hollandsche IJssel tussen
Haastrecht en Hekendorp in het kader van het Hollandia
Netwerk Evenement.
Een
grote
groep
deelnemers,
waaronder
vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland,
gemeenten en reisorganisaties, voer mee. Andere
groepen bezochten de Overtuin Bisdom van Vliet en het
Gemaal De Hooge Boezem.

In het verleden werden vanuit de verschillende
contreien rond Gouda per schuit de kazen aangevoerd
voor de donderdagse Kaasmarkt. De kazen werden
gewogen in de Kaaswaag, er was handjeklap tussen de
boeren en handelaren. Het gebeurde vroeger elke week
op de Markt in Gouda.
Beleef de beroemde Goudse Kaasmarkt!
Elke donderdag t/m 15 september. Uitgezonderd 26 mei
(Hemelvaartsdag).
Vertrek: 9.00 uur vanaf Landal De Reeuwijkse Plassen,
Verlengde Breevaart 3 in Reeuwijk.
Aankomst Gouda: 10.30 uur.
Terugvaart Gouda, Oosthaven 13: 13.30 uur.
Aankomst Landal: 15.30 uur.
Reserveren bij Reederij de IJsel of bij de receptie van
Landal De Reeuwijkse Plassen.
Prijs: € 35,- pp
3 t/m 12 jaar: € 17,50 pp
Kom aan boord!
Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/reederijdeijsel
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