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Hierbij doen we u de 2e Nieuwsbrief toekomen. Vorig jaar hebben we daar een start mee gemaakt.
Wij willen u als vrijwilliger, sponsor, vriend, belangstellende en bezoeker van ons Maas Binnenvaartmuseum
periodiek op de hoogte houden van onze activiteiten in het komende jaar.

Gluren bij de buren
Dit jaar organiseren de heemkundeverenigingen "de Aldenborgh" uit Weert en
"Land van Thorn" uit Thorn voor de 13e keer het cultureel zomerevenement
"Gluren bij de buren". In de zomermaanden juli en augustus worden op
dinsdagavond een aantal plaatsen bezocht in de omgeving van het werkgebied van
de beide verenigingen.
Via een avondwandeling met gidsen maken we kennis met een bepaalde plaats en
zijn bezienswaardigheden. In het verleden deden, afhankelijk van het weer, tussen
150 en 300 mensen mee aan zo'n wandeling. We willen via een kort bezoek de
deelnemers warm maken voor een hernieuwd bezoek aan Maasbracht.
Wij hebben besloten in 2018 Maasbracht, haar haven en boulevard onder de
aandacht te brengen. Binnenkort wordt de datum bekend gemaakt en zal een
folder worden uitgebracht met de zomereditie 2018 van het programma "Gluren bij de Buren".

Tjalk Nooit Volmaakt te gast bij Heusdense Havendagen
Eind 2017 kregen wij het verzoek uit het Brabantse Heusden, vestingstadje
aan Maas in de omgeving van Den Bosch, of onze tjalk "Nooit Volmaakt" kan
deelnemen aan een driedaags feest in Heusden ter gelegenheid van het 700
jarig bestaan van Heusden. Men wil in de historische haven aan de vismarkt
een aantal historische (maas)schepen bij elkaar brengen.
Onze Tjalk is sinds kort weer voorzien van een draaiende motor en zal naar
Heusden worden begeleid door de klipper van vrijwilliger Nico Evens, die
eveneens in Heusden te bewonderen zal zijn.
Het historisch evenement vindt plaats van vrijdag 7 september tot en met zondag 9 september 2018.

Programma Rondvaartboot Gouverneur in 2018
Onze eigen rondvaartboot zullen we ook in 2018 actief
inzetten. We zullen vanaf april tot oktober op tijden dat
ons museum geopend is (zaterdag en zondag) om
14.00 uur afvaren voor een rondvaart met
sluispassage, in samenwerking met en vanaf de steiger
van rederij "Cascade". In de maanden juli en augustus
zal deze rondvaart ook op woensdag om 14.00 uur
plaatsvinden.
Daarnaast kan op afspraak, voor gezelschappen vanaf
10 personen, een rondvaart worden gehouden. Zo verzorgen we ook weer in 2018 rondvaarten op verzoek van
sterrenstaurant "Da Vinci" in Maasbracht en de VVV "Midden Limburg".

