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BRUINVISCH anno heden

De “BRUINVISCH”, het laatste overgebleven bergingsvaartuig van het type “Blazer” uit 1937, wordt in de Sleepboothaven Maassluis gerestaureerd
naar het beeld van 1957. Deze en de volgende generaties kunnen zien en beleven hoe het leven en werk van de bergers van weleer zich afspeelde
aan boord van hun vaartuigen.

Inleiding
In deze nieuwsbrief kunnen wij u berichten dat met de grote inzet van onze vrijwilligers er weer de nodige
werkzaamheden zijn verricht, noodzakelijk om de ”BRUINVISCH” in de vaart te houden.
Donateurs.
Om de vaste lasten, zoals verzekeringen en onderhoudskosten, te kunnen betalen, blijven donaties
noodzakelijk. Nog niet al onze donateurs hebben de bijdrage voor 2019 overgemaakt. Heeft u uw jaarlijkse
donatie nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL65 RABO 0126.2228.51 t.n.v. Stichting “BRUINVISCH”, Maassluis.
Tenslotte schroom niet om eens een kijkje aan boord te komen nemen. In principe zijn er op zaterdag altijd
vrijwilligers aan boord.
Beschikbaarheid “BRUINVISCH” als accommodatie.
Het is mogelijk om tegen
vergoeding gebruik te maken
van de “BRUINVISCH” als
accommodatie voor
bijeenkomsten en festiviteiten.
Dit kan zowel varend als aan de
steiger.
Heeft u belangstelling om de “BRUINVISCH” te huren, neem dan
contact op met het secretariaat.
Wij bespreken dan graag de mogelijkheden met u. E-mail: info@bruinvisch.nl.
Afscheid Krijn Buizer
Aan het einde van 2019 gaf onze Krijn, vrijwilliger van het eerste uur, te kennen te
willen stoppen met zijn werkzaamheden aan boord van de ”BRUINVISCH”.
Tijdens een afscheidsreceptie aan boord van de ”BRUINVISCH” hebben wij afscheid
kunnen nemen van Krijn en zijn vrouw, die hem op menige zaterdag heeft moeten
missen. Uiteraard onze welgemeende dank daarvoor. Krijn gaf aan dat wij hem nog
regelmatig terug zullen zien op de ”BRUINVISCH” maar dan niet in zijn werkkleding,
Tenslotte bedanken wij namens het Bestuur en Vrijwilligers Krijn hartelijk voor wat
hij voor de ”BRUINVISCH” heeft betekend en wensen wij hem samen met zijn vrouw
in goede gezondheid een prettige voortzetting van hun leven toe.
Bob Winkel
Voorzitter
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Het tweede halfjaar van 2019
In de tweede helft van dit jaar waren er diverse vaaractiviteiten en bezoeken aan evenementen.
Onderstaand een opsomming hiervan.
Dag van de Zeesleepvaart
Op 8 juni 2019 was de dag van de Zeesleepvaart gepland.
Helaas zat het weer die dag niet mee en moest er gewerkt worden met
een aangepast programma.
Door de krachtige wind ( 6-7 Bft ) met soms windstoten (tot 8-9 Bft )
was de organisatie genoodzaakt om uit veiligheidsoverwegingen de
Maritieme Markt en de optredens van de Shanty-koren af te gelasten.
Ook de vaartochten met de “FURIE” werden afgelast en de schepen in
de Binnenhaven, waaronder de “BRUINVISCH” konden niet naar de
Buitenhaven vanwege het niet draaien van de bruggen.
Omdat het weer in de middag wat opknapte, kon de Vlootschouw wel doorgaan, echter zonder de schepen
uit de Binnenhaven.
Gezamenlijke vaartocht met de “FURIE
Op 14 juli 2019 werd de “BRUINVISCH” gevraagd om te
assisteren bij een vaartocht van de “FURIE”. Het totaal
van de geboekte passagiers voor de “FURIE” kwam uit
boven het wettelijk toegestane aantal en derhalve werd
een gedeelte ingescheept op de “BRUINVISCH”.

Vaartocht naar het s.s. “ROTTERDAM”
Op 10 augustus 2019
werden belangstellenden
uitgenodigd om een
vaarreis te maken naar
Rotterdam alwaar een
bezoek gebracht kon
worden aan het s.s.
“ROTTERDAM”. De
belangstelling was
dermate groot, dat wij een
aantal mensen moesten teleurstellen. Ons voorstel om met eigen of
openbaar vervoer naar Rotterdam te gaan en aldaar met ons een
vaartocht door de haven te maken werd door een aantal omarmd. Terwijl de “BRUINVISCH”
onderweg was naar Rotterdam bezocht deze groep het s.s. “ROTTERDAM” en scheepten na
aankomst van de “BRUINVISCH” aldaar in, terwijl de andere ploeg aan boord van de
“ROTTERDAM” stapte. Voor de terugreis naar Maassluis werd weer van ploeg gewisseld.
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Vestingdagen Hellevoetsluis
Op 16 augustus 2019 vertrok de “BRUINVISCH”
met een aantal passagiers naar Hellevoetsluis,

alwaar deelgenomen werd aan de Vestingdagen. Op 18 augustus 2019 keerde de “BRUINVISCH”
weer terug naar Maassluis. Helaas liet het weer deze dagen te wensen over en viel het bezoek wat
tegen.
Bruisend Brielle
Van 30 tot en met 31 augustus 2019 werd deelgenomen aan Bruisend Brielle.

Op de foto’s keert de “BRUINVISCH” terug in Maassluis. Hier nog met gestreken mast vanwege de passage van vaste bruggen.

Wereldhavendagen Rotterdam

Ook werd dit jaar van 6 t/m 8 september 2019 weer
deelgenomen aan de Wereldhavendagen Rotterdam.

Samen met het “MAASSLUISje” onderweg.

De Rijnhavenbrug gaat open
voor de “BRUINVISCH”
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“Schippertjesdagen” in Warmond
Voor de eerste keer werden wij uitgenodigd om deel te nemen aan de Schippertjesdagen in Warmond die
gehouden werden op 15 en 16 september 2019.

Vaart door Rotterdam:
de kop van Zuid met de cruiseterminal
De Erasmusbrug, Maasbrug en Koningshavenbrug
Passage van Brienenoordbrug

Vanwege de afstand, werd de reis in 2 etappes gedaan.
De eerste dag van Maassluis tot Alphen aan de Rijn en de tweede dag verder naar Warmond. Ook over de
terugreis werd 2 dagen gedaan.

Passage Stormvloedkering Krimpen a/d IJssel

De sluis van Gouda

Het was prachtig weer gedurende dit weekend en er was dan ook veel belangstelling.
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Furieade Maassluis
De Furieade in Maassluis van 3 t/m 5 oktober 2019 kon natuurlijk niet ontbreken in het programma.
Wederom was de duikclub van Dutch Diving Helmets
weer bereid om duikdemonstraties te geven vanaf de
“BRUINVISCH”.

Ondanks het kwakkelende weer deze dagen, klaarde het zaterdag
wat op, hetgeen zorgde voor redelijke belangstelling.

Floor en Stephan Verboom voorzien de duiker van lucht.

Vaartocht verjaardagsfeest
Op 12-10-2019 werd de “BRUINVISCH” gehuurd voor een familiefeest ter gelegenheid van de 80e
verjaardag van (groot) vader. De reis ging naar Rotterdam en de passagiers genoten daar zichtbaar van.
Intocht Sint Nicolaas Maassluis
De intocht van Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten was dit jaar op 16 november. De “BRUINVISCH” voer als
“PAKJESBOOT 5” met aan boord een aantal Pieten achter de “SPANJE” de haven van Maassluis binnen.
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Intocht Sint Nicolaas Rotterdam
In Rotterdam werd Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten op 23 november met de “BRUINVISCH” bij
Alphatron gebracht.

EO Kerstfeest in Maassluis
Tijdens de opnames op 8 december voor de TV uitzending van het Kerstfeest van de EO werd verzocht de
“BRUINVISCH” open te stellen voor het publiek.

Na deze dag kwam, gedurende de wintermaanden, het onderhoud weer aan de beurt.
Secretariaat:
Bankrekening:
E-mail:
Internet:
Facebook:
Twitter:

Marjorystraat 11, 3151 JK Hoek van Holland
NL65 RABO 0126.2228.51
info@bruinvisch.nl
www.bruinvisch.nl
Varend erfgoed Bergingsvaartuig Bruinvisch
@Bruinvisch37
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Twitter: @Bruinvisch37

