Beste mede Iyforians,
Het bestuur van de Bridge nodigt graag alle leden van de NW- en ZO-vloot en hun partners uit voor
een unieke combinatie van een uiterst interessante lezing op 26 november, die gevolgd zal worden
door een ‘praktijk-demonstratie’ in maart 2023.
Eigenlijk valt dit geheel onder historisch erfgoed en is daarmee uniek. Én mag je dus eigenlijk niet
missen.
Tijdens de vergadering op 26 november zal er door Ko Blok
een lezing gehouden worden over zand, grind en de
historische binnenvaart. De winning en transport van zand en
grind is al eeuwenlang van grote betekenis voor de
binnenvaart. Door de economische groei, de ontwikkeling van
steden en de aanleg van wegen, heeft de binnenvaart de
afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt bij de
winning en het transport van zand.
Ko Blok - oud bestuursvoorzitter van het Havenmuseum Rotterdam en de Museumwerf Vreeswijk - is
eigenaar van een zandaak en vertelt op de 26ste november aan de hand van historisch beeldmateriaal
over de deze ontwikkelingen. Over de winning, het
transport, maar ook over de ontwikkeling van de
zelflosinstallatie, die in 1916 door schipper Arie Kreuk
werd uitgevonden.
In het tweede deel van zijn voordracht vertelt hij de
historie en restauratie van zijn zandaak “Door Gunst
Verkregen”(1910). Dit unieke varend erfgoed is
voorzien van zijschroef- en zelflosinstallatie. Met dit
schip geeft hij ook zandlosdemonstraties.
Én dat maakt het zo uniek, want in maart 2023 zal hij
speciaal voor ons de verhalen van de 26ste in praktijk
brengen. We worden uitgenodigd om bij het laden en
lossen aanwezig te zijn.
De details daarover volgen zo snel mogelijk, maar
hopelijk begrijpt iedereen, dat dit een hele bijzondere
kans is om je weer even in het verleden te wanen en
deelgenoot te worden van lang vervlogen tijden.

Neem vooral ook een kijkje op www.kreuk-zand.nl
Graag tot zaterdag 26 november in Harderwijk.

