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Vrijwilliger(s) voor onderhoud website gezocht
De website van de vereniging www.voetveren.nl bestaat uit een aantal vaste
pagina’s met informatie over de vereniging, en verder pagina’s met informatie over
alle veerponten in de Benelux. Het bijhouden van de gegevens van de diverse
veerponten (b.v. vaartijden, periodes, enz) gebeurt tot nu toe door één persoon. Het
zou fijn zijn, als dat werk verdeeld zou kunnen worden over meerdere mensen.
We zijn dus op zoek naar vrijwilliger(s) die dit op zich willen nemen. Enige kennis
van computers is handig, maar het is niet nodig dat men websites kan bouwen. De
gegevens kunnen worden ingevuld (via de computer) op een webformulier. Een
belangrijke eigenschap van de vrijwilliger is precisie, eigen initiatief om gegevens op
te zoeken en de eigenschap om door te vragen bij twijfel aan de gevonden
gegevens. Enige kennis van de veerponten is handig, maar die krijg je ook wel al
doende.
Uiteraard vindt ondersteuning plaats door een ervaren persoon. Vrijwilligers kunnen
zich melden via webmeester@voetveren.nl

Testfietsers gezocht
Op de website van de vereniging staan een aantal fietstochten vermeld. Uiteraard
fietstochten waarin één of meer pontjes zijn opgenomen. Veertien van deze
fietstochten zijn in het verleden door de vereniging zelf uitgegeven. Inmiddels zijn we
een aantal jaren verder, en het zou zomaar kunnen zijn, dat er op het traject van
zo’n fietstocht iets is gewijzigd.
We zoeken daarom mensen die in de loop van de komende zomer zin hebben om
een fietstocht te rijden (volgens mij zijn dat heel veel mensen). We zouden het fijn
vinden, als u dan één van de fietstochten van de vereniging zou willen fietsen, en
daarbij fouten, wijzigingen of verbeteringen aan ons zou willen doorgeven.
De fietstochten zijn te vinden op www.voetveren.nl, vervolgens het
menu-item “Diversen”, en dan het submenu “Fietstochten”. De
fietstochten kunnen gemakkelijk worden afgedrukt en
meegenomen. U zou ons goed helpen om de opgenomen
fietstochten te controleren. Daarnaast is het natuurlijk ook een
plezierige bezigheid om de fietstochten te fietsen. Uw ervaringen
van uw fietstocht(en) kunt u per e-mail doorgeven aan
webmeester@voetveren.nl
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Nieuwe editie “Overzetveren in de Benelux”
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van de
nieuwe editie van het boekje “Overzetveren in de Benelux”,
dat begin dit jaar is verschenen. . Diverse mensen hebben
het boekje al aangeschaft. In het boekje zijn alle veerponten
in Nederland, België en Luxemburg te vinden met gegevens
zoals vaarperiode, vaardagen, telefoon of mailadres van de
exploitant.
Hebt u het boekje nog niet aangeschaft? Dat kan nog
steeds. Te verkrijgen via de vereniging Vrienden van de
Voetveren. Ga daarvoor naar de website en klik op “verkoop
artikelen”. Het boekje kost slechts € 10,-

Oude veerboot Hendrikus even terug in Tiel
Sinds oktober 2015 vaart er tussen Tiel
en Wamel een nieuwe veerboot, de
Pomona. Op 29 maart 2016 trad er
echter een storing op; de laadklep van
de Pomona knikte tijdens de overtocht,
zodat deze onbruikbaar werd. De
schipper kon de veerboot gelukkig veilig
naar de oever brengen, waar de
passagiers ongedeerd van boord
konden gaan.

Omdat de oude veerboot, de Hendrikus,
nog niet verkocht is, kon deze snel de
dienst overnemen. Op woensdag 30
maart is deze veerboot in de vaart
gebracht. De Pomona is naar een
scheepswerf in Dodewaard gebracht om
te worden hersteld.

Vrienden van de Voetveren
Nieuwsbrief 5 april 2016
(blz. 3)

Nieuwe veerpont Grouw – Y’ne Lyte
De veerdienst van Grouw Hellinghaven (in het dorp) naar de camping Y’ne Lyte
werd een aantal jaren uitgevoerd met een kleine catamaran. Eigenlijk was deze te
klein. Daarom werd er vorig jaar opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe
veerpont. Op 25 maart 2016 werd deze feestelijk overgedragen aan de veerdienst,
zodat vanaf 2016 de dienst nu kan worden uitgevoerd met een veerpont die beter
geschikt is.
De nieuwe veerpont is gebouwd door scheepswerf Grouw, die eerder al diverse
gelijkende pontjes heeft gebouwd voor een aantal Friese veerdiensten. De
scheepswerf is nog niet klaar; later dit jaar zal er nog een ander pontje worden
gebouwd voor een te openen veerdienst bij Terherne. Zodra daar meer over bekend
is, zal dat in de nieuwsbrief worden gemeld.
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Bloemetje voor exploitant pont Zeewolde-Horst
Dinsdag 1 maart 2016 was het 20 jaar geleden, dat het veer Horst-Zeewolde in de
vaart kwam. Al die tijd is het veer geëxploiteerd door het echtpaar Henny en Willie
Dukker.
Om dat te vieren kreeg het
echtpaar van Wim van der Es,
wethouder in Zeewolde, een
bloemetje aangeboden. Het veer
is belangrijk voor scholieren uit
Zeewolde. Velen van hen gaan
naar school in Harderwijk of
Ermelo, en het veer zorgt daarbij
voor een snelle verbinding. Naast
scholieren zijn er ook vele
toeristen. Ieder jaar worden er
220.000 passagiers overgezet.

Herdenkingsplaquette in Genemuiden
Op een woensdag in maart 1922 (op biddag) gebeurde er een ernstig ongeluk met
de veerpont Genemuiden-Zwartsluis. In een flinke storm sloeg de pont om, waarbij
elf mensen verdronken. Meer over deze ramp is te lezen op onze website
www.voetveren.nl onder het menu-item Diversen – Verhalen.
Op biddag (woensdag 9 maart) 2016 werd een blijvende herinnering aan deze ramp
onthuld. Nabij de pont werd een plaquette onthuld. De plaquette bestaat uit een
aantal handen die uit de golven omhoog steken. Je kunt er doorheen kijken, en dan
zie je de pont in huidige verschijning voorbij varen.
In het Historisch Centrum (Hoek 27) in
Genemuiden kan men de komende
maanden een tentoonstelling over de ramp
bezoeken. Het Historisch Centrum is
geopend op zaterdag van 14 - 17 uur. De
tentoonstelling duurt t/m de laatste zaterdag
van juni 2016. Er is meer te lezen op de
website van de historische vereniging “Oud
Genemuiden” http://www.oudgenemuiden.nl

