
Programma Museumhavendag Gouda, zaterdag 29 juni 2013 
 

10.00 OPENING  FESTIVITEITEN MUSEUMHAVEN Mallegatsluis tot Guldenbrug 

10.00 
- 

17.00 

Schippers creëren de sfeer van de binnenvaart 
rond 1960, met werkzaamheden als schip 

schoonmaken, was ophangen en allerlei klusjes 
op en aan het schip 

Op de schepen en langs de 
kades 

vanaf 
10.00 

Diverse demonstraties van oude ambachten:  
een touwslagerij en een taanderij, 

palingroken en schiemanswerk 

Aan de Bogen en op de 
Rotterdamse Poort 

vanaf 
10.00 

Zelf varen met modelboten: In het bassin liggen 
op afstand bestuurbare scheepsmodellen op u te 

wachten 

Parkeerterrein Croda, aan het 
Buurtje 

vanaf 
10.30 

Demonstraties dieselmotor aanslingeren Aan de Vest, bij sleepboot Dora 

10.30 
Workshop mast overeind zetten met de lier; 

U mag meehelpen met omhoogdraaien, 
wantspanners vastzetten, en dergelijke. 

a/b Zilvermeeuw, aan de kade 
voor de kaaspakhuizen aan de 

Vest 

vanaf 
10.00 

Demonstratie lassen en klinken, met uitleg. 
Het achterdek van de Vriendschap van Selzaete 

wordt grondig aangepakt. 

a/b Vriendschap van Selzaete, 
werfterrein aan de Vest 

vanaf 
10.30 

Huik herstellen, naambord hakken en kikkers 
smeden 

a/b Actief, kade t/o Croda 

vanaf 
10.30 

Luiken en merkels maken. 
De luxe motor Anthonetta krijgt een nieuwe 

luikenkap 

Buurtje, aan de kade voor de 
Anthonetta 

11.00 
 

Workshop zeil hijsen en strijken 
U kunt zelf meehelpen de zeilen te zetten, weer 

te strijken en op te vouwen! 
a/b Johanna, aan de Bogen 

vanaf 
11.00 

De roerklik van de Regina wordt gerestaureerd. 
Houtsnijwerk en schilderwerk. 

Vest, bij molen de Roode 
Leeuw, 

voor de klipperaak Regina 

vanaf 
11.00 

Giek schuren, opknappen en lakken: 
de giek van de paviljoentjalk Breevaart krijgt een 

grote opknapbeurt 
Werfterrein 

12.00 Afvaart 1e rondvaart naar Museum Gouda Opstapplaats aan het Buurtje 

13.00 
- 

15.00 

De grote roerklik van de Zilvermeeuw wordt 
opnieuw geschilderd en geconserveerd. 

a/b Zilvermeeuw, kade voor de 
kaaspakhuizen aan de Vest 

13.00 
 

Open schip: neem een kijkje in de piepkleine 
roef van een beurtmotorschip. Het 

schipperspaar leeft hier nog steeds. Maximaal 
vier mensen per keer! 

a/b Gouwestroom, aan de 
Bogen bij de trap naar de 

Rotterdamse Poort 

13.00 
Start van het Shantyfestival met optredens bij 

het IJsselhuis en molen de Roode Leeuw 
 

13.00 Optreden Viswijvenkoor  bij Molen de Roode Leeuw 

13.00 Optreden shantykoor Seyl & Treyl bij het IJsselhuis 

13.45 Poppenkast 
op de kade naast de 

Mallegatsluis 

13.45 Optreden Viswijvenkoor bij het IJsselhuis 

14.00 Afvaart 2e rondvaart naar Museum Gouda Opstapplaats aan het Buurtje 

14.30 Optreden shantykoor West Zuidwest bij het IJsselhuis 

14.30 
Schip verhalen: de Gouwestroom gaat verliggen 

om plaats te maken voor de wrikwedstrijd 
Bogen bij de Rotterdamse 

Poort 

14.30 Optreden shantykoor Seyl & Treyl bij Molen de Roode Leeuw 

15.00 
Wrikwedstrijden: Jong en oud kan meedoen met 
wedstrijdjes in een van de leukste manieren om 

met een bootje vooruit te komen. 
aan de Bogen 

15.15 Optreden shantykoor Seyl & Treyl bij het IJsselhuis 

16.00 Poppenkast 
op de kade naast de 

Mallegatsluis 

14.30 
Schip verhalen: de Gouwestroom gaat terug naar 

zijn eigen ligplaats naast de Mallegatsluis 
Bogen bij de Rotterdamse 

Poort 

16.00 Optreden Viswijvenkoor bij het IJsselhuis 

16.00 Optreden shantykoor West Zuidwest bij Molen de Roode Leeuw 

16.00 Afvaart 3e rondvaart naar Museum Gouda Opstapplaats aan het Buurtje 

16.45 Optreden shantykoor West Zuidwest bij het IJsselhuis 

17.00 
Workshop zeil hijsen en strijken 

U kunt zelf meehelpen de zeilen te zetten, weer 
te strijken en op te vouwen! 

a/b Johanna, aan de Bogen 

17.15 Optreden gezamenlijke shantykoren bij het IJsselhuis 

18.00 
Schippersmaaltijd. 

Aanschuiven? Meldt u bij het IJsselhuis! 
Terras bij het IJsselhuis 

19.30 Optreden folkband Uncle Nobby bij het IJsselhuis 

21.30 Afsluiting Programma  

  
Zondag 30 juni 

12.00 

Schependans: met behulp van oude technieken 
manoeuvreren de schepen naar een andereplek, 
of vertrekken via Mallegatsluis en Guldenbrug, 

begeleid door een geweldig gelegenheidsorkest. 

Bogen, Rotterdamse Poort, 
IJsselhuis. 

 


