
   

11 april Taandag 
Overdag	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  tussen	  
11	  en	  17	  uur	  op	  ons	  terrein	  op	  het	  Oos-‐
tereiland.	  Op	  het	  buitenterrein	  gaan	  zei-‐
len,	  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.	  
Verder	  tonen	  wij	  u	  demonstraties	  van	  
oude	  ambachten,	  zoals	  repareren	  van	  de	  
zeilen,	  visnetten,	  enz.	  	  
Ook	  aan	  de	  kinderen	  is	  gedacht.	  Zij	  zijn	  
van	  harte	  welkom	  om	  traditionele	  spelle-‐
tjes	  te	  doen.	  Voor	  ieder	  kind	  is	  er	  een	  
oorkonde	  voorzien.	  Bezoek	  ook	  onze	  
schepen.	  Gratis	  toegang.	  	  
Het	  museum	  is	  ook	  geopend,	  toegang	  2,5	  
euro,	  kinderen	  6-‐12	  jaar	  1	  euro.	  
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Facebook en Website 

De	  meest	  actuele	  informatie	  vindt	  u	  op	  onze	  
website	  en	  op	  Facebook.	  
www.varenderfgoedhoorn.nl	  
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Scheepspost 

Scheepspost	  is	  de	  digitale	  nieuwsbrief	  voor	  	  
het	  varend	  erfgoed	  in	  Nederland.	  Het	  is	  een	  
uitgave	  van	  Wouter	  van	  Dusseldorp.	  Het	  au-‐
teursrecht	  berust	  bij	  de	  oorspronkelijke	  
bronnen.	  Geef	  je	  op	  via	  www.scheepspost.info	  
en	  je	  krijgt	  Scheepspost	  regelmatig	  in	  je	  mail-‐
box.	  Heb	  je	  nieuws	  voor	  de	  Scheepspost,	  mail	  
dan	  aan	  wouter@scheepspost.info	  

	  
De	  Federatie	  Varend	  Erfgoed	  Nederland	  
(FVEN)	  is	  de	  koepel	  van	  behoudsorganisaties.	  
De	  FVEN	  (voorheen	  FONV)	  behartigt	  de	  ge-‐
meenschappelijke	  belangen	  van	  de	  behouds-‐
organisaties,	  en	  coördineert	  en	  stimuleert	  ac-‐
tiviteiten	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  het	  varend	  
erfgoed.	  Daarnaast	  faciliteert	  de	  koepel	  de	  
behoudsorganisaties,	  waaronder	  de	  registra-‐
tie	  van	  het	  Nederlands	  varend	  erfgoed.	  
	  
KARAVAAN in ons Centrum 
De Dood en de Zee

 
Een	  muzikale	  vertelling	  over	  het	  leven,	  de	  
dood	  en	  de	  liefde.	  	  De	  voorstelling	  refereert	  
aan	  de	  legende	  van	  De	  Vliegende	  Hollander:	  
VOC-‐kapitein	  Willem	  van	  der	  Decken	  voer	  
vier	  eeuwen	  geleden	  uit	  naar	  Batavia	  en	  ver-‐
dween	  met	  zijn	  schip	  bij	  die	  andere	  kaap,	  
Kaap	  de	  Goede	  Hoop,	  waar	  het	  schip	  volgens	  
de	  overlevering	  in	  handen	  van	  de	  duivel	  viel.	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
Sindsdien	  vaart	  het	  spookschip	  met	  bloedrode	  
zeilen	  tegen	  de	  wind	  in	  en	  zweeft	  het	  boven	  
de	  golven.	  Met	  o.m.	  Jef	  Hofmeister:	  liederen,	  
zang,	  accordeon	  en	  Kees	  Scholten:	  zang.	  
14	  t/m	  17	  mei.	  Reserveer	  nu	  alvast	  je	  kaarten	  
voor	  De	  Dood	  en	  de	  Zee!	  Stuur	  een	  e-‐mail	  
naar	  reserveringen@karavaan.nl	  met	  daarin	  
je	  naam,	  telefoonnummer	  en	  de	  datum	  en	  het	  
aantal	  kaarten.	  
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23 mei Halve Maen in Hoorn 
Op	  23	  mei	  komt	  de	  Halve	  Maen	  aan	  in	  Hoorn.	  
Na	  een	  openingsceremonie	  aan	  de	  steiger	  bij	  
het	  Houten	  Hoofd,	  zal	  het	  schip	  naar	  de	  werk-‐
steiger	  bij	  Centrum	  Varend	  Erfgoed	  worden	  
gevaren,	  waar	  het	  de	  komende	  vijf	  jaar	  haar	  
thuishaven	  zal	  vinden.	  

	  
Museum dicht in mei 
Door	  de	  komst	  van	  de	  Halve	  Maen	  zal	  het	  mu-‐
seum	  varend	  erfgoed	  moeten	  worden	  aange-‐
past.	  Om	  die	  reden	  is	  het	  museum	  vanaf	  29	  
april	  tot	  23	  mei	  gesloten.	  
	  	  
Vrijwilligers gezocht 
Voor	  zowel	  de	  Halve	  Maen	  als	  ons	  Centrum	  	  
zijn	  nieuwe	  vrijwilligers	  nodig.	  Het	  Westfries	  
Museum	  zoekt	  vrijwilligers	  als	  gids/verteller	  
aan	  boord	  en	  vrijwilligers	  als	  	  host	  of	  gast-‐

heer/gastvrouw	  
aan	  boord	  en	  aan	  
de	  wal	  in	  de	  ont-‐

vangstruimte	  
bij	  het	  Cen-‐

trum	  Varend	  
Erfgoed	  op	  
het	  Ooster-‐
eiland.	  Voor	  
de	  Halve	  
Maen	  sluit	  de	  

procedure	  op	  30	  maart.	  Kijk	  op	  de	  website	  	  
van	  ons	  centrum	  voor	  meer	  informatie.	  
	  
Zolder opruimen? 
Voor	  het	  centrum	  zijn	  we	  nog	  op	  zoek	  naar	  

een	  oude	  geluidsinstalla-‐
tie	  met	  boxen.	  Als	  u	  er	  
een	  heeft	  die	  ook	  dvd's	  
kan	  afspelen	  is	  dat	  he-‐
lemaal	  mooi.	  Maak	  plek	  
op	  uw	  zolder.	  We	  komen	  
hem	  eventueel	  ook	  op-‐
halen!	  

	  
Contactpersoon	  alexbezemer@gmail.com	  
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Zeiltochtjes 
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.	  	  


