
  

11 april Taandag 
Zaterdag	  11	  april	  is	  het	  weer	  zo	  ver.	  Op	  
ons	  buitenterrein	  gaan	  zeilen,	  netten	  en	  
touw	  in	  de	  hete	  taan	  om	  de	  natuurlijke	  
materialen	  weerbestendig	  te	  maken	  voor	  
het	  nieuwe	  vaarseizoen.	  Voor	  ons	  én	  
voor	  het	  publiek	  een	  heel	  spektakel.	  
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Westfries	  Museum,	  uiteraard	  rekening	  hou-‐
dend	  met	  de	  wensen	  en	  mogelijkheden	  van	  
Stichting	  Varend	  Erfgoed	  Hoorn.	  	  We	  houden	  
u	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkelingen.	  
	  
Vrijwilligers gezocht 
Met	  de	  toename	  van	  activiteiten	  kunnen	  we	  
wel	  wat	  extra	  hulp	  gebruiken.	  Zo	  is	  er	  vooral	  
behoefte	  aan	  vrijwilligers	  voor	  het	  Museum	  
en	  voor	  hand-‐	  en	  spandiensten	  bij	  evenemen-‐
ten.	  Benieuwd	  wat	  je	  bij	  ons	  als	  vrijwilliger	  
kunt	  doen?	  Kijk	  bij	  “Doe	  Mee”	  op	  onze	  website	  
en	  download	  het	  inschrijfformulier.	  
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Scholieren op bezoek 
Dit	  voorjaar	  nemen	  zestien	  groepen	  basis-‐

scholieren	  deel	  aan	  ons	  project	  ‘Schepen	  van	  
de	  Zuiderzee’.	  Ze	  gaan	  vracht	  hijsen,	  aan	  
boord	  van	  een	  echte	  Zuiderzeebotter	  en	  op	  
onderzoek	  in	  het	  museum.	  	  
We	  zoeken	  nog	  vrijwilligers	  die	  kunnen	  mee-‐
helpen	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  verschillende	  
onderdelen. 
 
Halve Maen 
In	  een	  poging	  een	  kortere	  route	  naar	  Azië	  te	  
vinden	  kwam	  Henry	  Hudson	  onverhoopt	  te-‐
recht	  op	  de	  plaats	  van	  het	  huidige	  

New	  York.	  Hij	  voer	  met	  zijn	  schip	  de	  Halve	  
Maen	  de	  rivier	  op	  die	  naar	  hem	  genoemd	  is.	  	  
Een	  derde	  replica	  van	  dit	  schip	  is	  door	  de	  	  
Amerikaanse	  eigenaar	  aan	  de	  gemeente	  
Hoorn	  aangeboden	  en	  in	  dank	  aanvaard.	  	  
Toekomstige	  ligplaats:	  de	  gemeentelijke	  
werksteiger	  bij	  het	  Centrum	  Varend	  Erfgoed.	  	  
Het	  doel	  is	  Hoorn	  nadrukkelijker	  als	  histori-‐
sche	  havenstad	  te	  presenteren.	  	  Het	  schip	  
komt	  voorlopig	  voor	  vijf	  jaar	  in	  bruikleen,	  
waarbij	  de	  exploitatie	  in	  handen	  is	  van	  het	  
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Lezing ‘Scheepswrakken   
Markermeer’ 
In	  de	  bodem	  van	  het	  Markermeer	  liggen	  hon-‐
derden	  scheepswrakken,	  cultureel	  erfgoed	  
van	  de	  ooit	  drukbevaren	  Zuiderzee.	  Archeolo-‐
gen	  tasten	  met	  sonarapparatuur	  de	  bodem	  
van	  het	  Hoornse	  Hop	  af	  om	  de	  wrakken	  te	  lo-‐
kaliseren	  en	  de	  waarde	  van	  deze	  erfenis	  in	  
beeld	  te	  brengen.	  Zaterdagmiddag	  14	  februari	  
geeft	  Archeoloog	  drs.	  Michiel	  Bartels	  hierover	  
een	  lezing	  in	  ons	  Centrum.	  Aanvang	  16.00	  uur.	  
Entree	  €	  2,-‐.	  Aanmelding	  vooraf	  noodzakelijk	  
i.v.m.	  het	  aantal	  beschikbare	  plaatsen:	  	  
info@varenderfgoedhoorn.nl	  
	  
Nachtkapers 
Op	  zaterdagavond	  13	  juni	  gaat	  het	  gebeuren.	  
Dan	  staan	  het	  havenkwartier	  en	  de	  binnen-‐
stad	  van	  Hoorn	  bol	  van	  de	  activiteiten.	  Het	  
Centrum	  Varend	  Erfgoed	  is	  een	  van	  de	  activi-‐

teitenlocaties.	  Op	  die	  dag	  herdenken	  we	  dat	  
kapitein	  Jacob	  Le	  Maire	  en	  schipper	  Willem	  
Schouten	  vierhonderd	  jaar	  geleden	  aan	  een	  
lange	  reis	  begonnen	  die	  leidde	  tot	  de	  ontdek-‐
king	  van	  de	  doorvaart	  van	  de	  Atlantische	  naar	  
de	  Stille	  Oceaan	  via	  Kaap	  Hoorn.	  Ter	  ere	  van	  
dit	  feit	  gaven	  ze	  de	  kaap	  de	  naam	  van	  Schou-‐
tens	  geboorteplaats.	  
	  
Groepsrondleidingen 
Een	  leuk	  idee	  voor	  een	  groepsuitje?	  In	  ons	  
maritiem	  museum	  houden	  wij	  regelmatig	  
rondleidingen	  voor	  groepen	  t/m	  15	  personen.	  

Duur:	  ca.	  30	  minuten.	  Ook	  te	  combineren	  met	  
een	  rondleiding	  op	  het	  Oostereiland	  en	  bij	  de	  
museumschepen.	  Informeer	  vrijblijvend	  naar	  
onze	  tarieven	  en	  mogelijkheden.	  
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Meezeilen 
Eind	  april	  zijn	  alle	  historische	  schepen	  in	  
Hoorn	  vaarklaar	  voor	  het	  nieuwe	  zeilseizoen.	  
Reserveringen	  voor	  een	  zeiltocht	  kunnen	  nu	  
al	  worden	  gemaakt.	  Bel	  of	  mail	  ons	  voor	  in-‐
formatie.	  	  


