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Winterbijeenkomst
2017 Durgerdam
Zaterdag 4 november aanstaande in het clubschip van
Zeilvereniging Het Y, Durgerdammerdijk t.o. nr. 106 Iedereen is
van harte welkom op deze gezellige afsluiting van het jaar. Start
om 16:00 uur, einde 17:45 uur. Programma op pagina 2.

Winterroeien gestart

Kom op zaterdagochtenden tot maart 2018
vanuit Durgerdam een frisse neus halen!

Winterzeilen
op zondag voor
partenhouders,
donateurs en
roeiers
Er kan op de onderstaande
zondagen door roeiers, donateurs en partenhouders worden gezeild: 19 november, 3
december, 28 januari, 18
februari. Natuurlijk mits er
goed weer verwacht wordt,
dat wil zeggen: droog, wind
tot circa kracht 5 bft en en ijsvrij. De start is om 11:00 uur
en we varen zo’n twee tot drie
uur. Geef je op bij Ton
Wegman;
wegmantv@tiscali.nl

Het winterroeien is gestart en alle roeiers en partenhouders
zijn uitgenodigd om mee te varen. Er wordt gevaren op
zaterdag om 10:30 uur en om 14.00 uur. We hebben een lijst
met inschrijvers via de site afspreken.nl. Dat werkt heel goed.
Als het door slechtweer of ijs niet door kan gaan verschijnt er
bericht op afspreken.nl. Geef je snel op bij Dave:
davebouw@noorderijdijk.nl
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Geef ook je mobiele nummer
door dan krijg je op zaterdagavond een berichtje als het
niet door gaat. Maximaal 10
mensen per keer en bedenk:
wie het eerst komt, het eerst
vaart...

pagina 1

Zaterdag 4 november om 16:00 uur:
Winterbijeenkomst 2017

Jaarafsluiting en lezing
De traditionele jaar.afsluiting voor partenhouders, donateurs en
roeiers is, zoals inmiddels
traditie geworden is, op
het clubschip van
Zeilvereniging het Y in de
haven van Durgerdam.
Introducees zijn natuurlijk welkom.

D

it jaar zal onze voozitter Dave Bouw een ver-

slag doen met foto’s van de hoogtepunten uit het voorbije seizoen.
Ton Wegman zal een lezing geven
over de geschiedenis van het IJ,
want over dat belangrijke vaarwater voor onze melkschuit valt heel
wat te vertellen. Wat voer er nog
meer rond op de IJstroom, zoals
hij door Vondel werd genoemd?
We starten om 16:00 uur en om
17:45 uur gaan de kurken weer op
de flessen. Het wordt gezellig!
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Een door zeven vrouwen geroeide melkschuit met op de
achtergrond een zeilend weidschip en rechts een boeier.
Vermoedelijk geeft deze aquarel de situatie weer in de
buurt van de monding van de Zaan rond 1750. De melkschuit is dan op weg naar de steiger van Oostzaan. De
vrouwen zijn goed herkenbaar aan hun stroohoeden.
In zijn lezing zal Ton wat dieper ingaan op al die verschillende schepen die we op schilderijen tekeningen en
prenten zien varen op het IJ.
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Agenda 2018
Vanaf 2 maart voorjaarsonderhoud
Het is de bedoeling dat de Jacob van
Zalinge eind februari de kant op gaat. De
vrijdag en zaterdagmiddagen in maart en
begin april wordt het weer aanpakken met
lak, en verf om onze trots weer netjes in het
water te krijgen. Wij hopen dat er weer
enthousiast wordt meegewerkt. Dus noteer
maar in je nieuwe agenda: vrijdag 2 en
zaterdag 3 maart van 13:00 tot 16:30 uur op
de vertrouwde plek bij jachthaven Twellegea
aan de Nieuwendammerdijk. Natuurlijk
werken we niet als het regent, of de kans
daarop meer dan 40% is in de verwachtingen. De volgende onderhoudsdagen worden in februari via de mail aangekondigd.

Begin mei 2018 Schippers- en matendag.
Het afgelopen jaar hebben we dat voor het
eerst gedaan en dat was een succes. Niet
dat we een melkschuit vol hadden, maar
het was vooral een leerzame dag met
prachtig zeilweer. Het is niet moeilijk om
met de melkschuit te varen, maar je moet
wel een paar dingen weten over de Jacob
van Zalinge want het varen gaat wel iets
anders dan met een scherp jacht. Het aanslaan van de zeilen bijvoorbeeld en hoe zet
je het losse zwaard om? Wil je in de toekomst zelfstandig met de melkschuit kunnen zeilen, geef je dan voor deze dag op.
Omdat mei nog ver weg is, wordt de definitieve datum in maart bekend gemaakt.
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Op weg naar het
havenfeeest Huizen
Het was niet de mooiste dag van het
jaar, maar de stemming heeft er niet
onder geleden. Ruth, Floor, Dave,
Ruud en Henk hebben ondanks het
regenachtige weer de Jacob van
Zalinge naar Huizen gevaren. In de
haven was het oude eikenhout goed
vertegenwoordigd. Onze boot paste
daar mooi bij. Nog dezelfde dag werd
er weer terug gevaren naar
Durgerdam. Een geslaagde dag

Nieuwe penningmeester gezocht
Helaas stopt onze penningmeester
Yvo er binnekort mee in verband
met drukke werkzaamheden. Het
bestuur zoekt daarom een nieuwe
kasbewaarder. Interresse? Neem
contact op met Dave Bouw,
davebouw@noorderijdijk.nl

De Jacob van Zalinge is
mogelijk gemaakt door
steun van de onderstaande
bedrijven en organisaties
• Campina
• Provincie Noord-Holland
• Stadsdeel Amsterdam-Noord
• Nauticadam
• De NWB-Bank
• WSV Durgerdam
• ZV Het Y

Melkschuit 1836
Zoals beloofd, een detail van het schilderij van Vettewinkel dat we in de
vorige nieuwsbrief lieten zien. Het is vol aan boord met elf man.
Vrouwen zien we in de negentiende eeuw nog nauwelijks als bemanningslid. Ook zijn de blauwe melkvaten met de witte ijzeren banden
mooi te zien. De schipper draagt een hoge hoed. Die zal wel met een
bandje onder zijn kin vastzitten, want anders waait zo’n windvanger
natuurlijk bij de eerste vlaag over boord. Opvallend is de hoge achtersteven van de schuit en de kop van het roer die groen geschilderd is.
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Ook veel particulieren steunen het project. Uw gift is nog steeds nodig en zeer
welkom, omdat we nog lang niet al
onze plannen hebben kunnen realiseren. Maak uw steun hard met een gift
op rekening: nl92 rabo 014 98 13 929
t.n.v. Stichting de Waterlandse
Melkschuit Amsterdam .
De stichting heeft de ANBI-status van
de belastingdienst gekregen. Donaties
zijn daarom geheel aftrekbaar.
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