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Grootse MBM plannen in voorbereiding!
In de vorige nieuwsbrief kondigden we al onze grootse plannen aan: de
museumhaven, het unieke uitkijkpunt over de haven en de Limburgse
zand- en grindwinning als thema bij de herinrichting van het museum zelf.
Het bestuur is volop bezig met de financiering en vergunningen en vooruitlopend op de verbouwing - zijn onze vrijwilligers aan de slag gegaan
met de herinrichting van de tot 1 juli verhuurde bergruimte. Deze ruimte zal
in de toekomst dienen als materiaal, klus- en depotruimte. De bergruimte is
voorzien van dakisolatie en de vloer wordt glad gemaakt. De verlichting zal
verbeterd worden, want het wordt immers de nieuwe klusruimte.
Momenteel is de materiaalruimte nog gesitueerd in de oude kluis in de
kelder, maar na de verbouwing zal deze kluis geïntegreerd worden als
uniek element in de expositie over zand- en grindwinning.

Tjalk Nooit Volmaakt gaat op reis…
Op 7, 8 en 9 september neemt onze Tjalk deel aan De Heusdense
Havendagen. Tijdens dit weekend wordt o.a. een tijdelijke museumhaven
gerealiseerd in verband met het 750 jarig bestaan van de vestingstad
Heusden. Onze Tjalk heeft begin augustus voor het eerst weer eens
gevaren. Daarnaast is de Tjalk uit het water worden geweest voor haar
periodieke onderhoudsbeurt, voordat hij afreist naar Heusden. Mits de
vergunningverleners hun medewerking geven, komt er in de haven
Maasbracht een kleine permanente museumhaven voor ca. drie historische
schepen. Onze deelname in Heusden stelt ons in staat om een netwerk op
te bouwen met eigenaren van dit soort historische schepen.

Meerdaagse mini-cruise 5 november 2018
Vereniging “De Binnenvaart” & “Maas Binnenvaartmuseum” organiseren in
samenwerking met “Dutch Cruise Line” twee fantastische 3 daagse minicruises met het MPS “Olympia’. Het inschepen van de deelnemers vanuit
het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht geschiedt op 5 november 2018
om 16.00 uur. Het inschepen van de deelnemers vanuit vereniging De
Binnenvaart in Dordrecht geschiedt op 8 november 2018 om 16.00 uur.
Aanmelden is mogelijk via onze MBM ambassadeur Roelof Fransbergen.
Email: r.fransbergen@gmail.com.

AVG-verklaring
Op grond van de nieuwe wet op de privacy hebben wij uw toestemming (als abonnee op onze nieuwsbrief) nodig
om deze nieuwsbrief aan u te kunnen blijven versturen. Daarnaast hebben we uw goedkeuring (als sponsor en/
of vriend) nodig om uw naam en woonplaats te vermelden op onze website, als waardering voor de steun die u
ons museum verleent.
Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief en/ of tegen uw naamsvermelding in onze
‘sponsorgallerij’, gelieve dit dan expliciet te mailen naar david@rederijcascade.nl.

