De Romeinse Mare, september 2013
Vierde jaargang, nummer XXVII
Beste vrijwilligers,
Nog een kleine maand te gaan en dan zit het seizoen
2013 er alweer op. De afgelopen maanden is het
relatief rustig geweest, maar er is altijd wel iets te
melden.

Planning
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het
is nu al duidelijk dat we de nog voor ons liggende
drukke septembermaand (omzet 150% t.o.v.
september 2012) goed bemand krijgen. Dank aan
iedereen voor de inzet.

Einde seizoen bijeenkomst
Jullie hadden dinsdagavond 1 oktober vast al in de
agenda gezet. Inmiddels weten we ook waar we
elkaar gaan ontmoeten; in het nog niet zo heel lang
geleden geopende Aziatische Fusion restaurant Susu.
Dat bevindt zich aan de Leidschestraatweg 46 in
Harmelen, in hetzelfde pand waarin ook het
Wokpaleis is gevestigd. We heten jullie daar graag
vanaf 18.30 uur welkom; via de website “Afspreken”
zullen we nog inventariseren op wie we mogen en
kunnen rekenen. Tijdens het informele eten zullen we
uiteraard even terugkijken op het seizoen 2013 en
vooruitblikken tot de start van het seizoen 2014.

Algehele ondersteuning
Binnen ons team zijn er nogal wat mensen die zich
met planning, voortgang, financiën en afspraken met
derden over uitvoer bezighouden. En er worden op
diverse plaatsen lijsten opgesteld en bijgewerkt. Vaak
zijn die net even anders, terwijl de onderliggende
informatie wel hetzelfde is, of hoort te zijn. De
betrokkenen binnen RSW, Irene, Elly, Paul, Piet, Hans
en Henk gaan de processen in het najaar eens goed
tegen het licht houden. Want het werkt wel, maar het
kan waarschijnlijk beter. We gaan eerst een goed
overzicht maken van onze huidige manier van werken.
En daarna gaan we kijken of, en zo ja hoeveel, van de
gegadigden die zich hebben gemeld voor de vacature
voor Administratieve Ondersteuning, wij gaan
uitnodigen voor een gesprek. Mochten er onder jullie
ideeën zijn over een andere / betere aanpak van de
planning, dan horen we dat graag; een mailtje naar
Henk doet dan wonderen.

Vrijwilligers
Nieuw bij de club
Tijdens de Zilveren Kracht eerder dit jaar meldde
LW Ianssen zich bij onze stand. Inmiddels is daar
vervolg aan gegeven en heeft Elwee de gidsenmap
van Irene gekregen om zich in te gaan lezen. Hij
neemt de plaats in van Thea Cattie, die helaas tot
de conclusie is gekomen dat het gidsenwerk haar
toch minder goed ligt. Dankzij het aanmonsteren
van Elwee hebben we het aantal gidsen toch nog
op 12 kunnen houden. Of en wanneer Elwee dit
seizoen nog in actie komt, merken jullie wel (hij ook
trouwens).

Extra vrijwilligers voor Fiducia?
Bij deze de herhaalde vraag aan onze matrozen,
gidsen en ondersteunende vrijwilligers wie er
straks een rol bij de Fiducia wil gaan spelen. Laat
het weten aan Irene of Henk. Op basis van de
reacties kunnen we later dit jaar dan gericht gaan
werven op nog wat extra ondersteuning. Voor de
Fiducia hebben wij schippers nodig (iedereen die
een Klein Vaarbewijs heeft mag de Fiducia varen)
en gidsen.

De Rotterdamse schipper GVB Louis Blom, een
kennis van Kars Wilms, is begin september even
komen kijken. De kans dat hij vanaf 2014 mee gaat
draaien is groot. Nu alvast welkom, Louis. Nog meer
goed nieuws: Aike heeft haar laatste GVB examen
met goed gevolg afgelegd. Bovendien gaat ze vanaf
nu op de wal werken; benieuwd hoe dat gaat
bevallen. E.e.a. betekent dat ook Aike vanaf 2014
ingezet kan worden als schipper van de PMAL, zij
het beperkt; ze is immers een werkende vrouw!

Toiletgebouw
Nu het gebouw er alweer enige tijd staat, willen wij er
ook graag gebruik van kunnen maken. Henk heeft de
code opgevraagd en die in een mail aan alle
vrijwilligers toegestuurd. Houdt die code voor jezelf;
het is niet de bedoeling dat onze gasten het toilet
gaan gebruiken; dat zou erg verstorend werken.
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Cultuurprijs Woerden 2013

Projecten

Sinds 1995 wordt deze prestigieuze prijs eens per
twee jaar uitgereikt. Dit jaar gebeurt dat op 13
december. Wij zouden deze prijs graag dit jaar
winnen, als kroon op ons werk van de afgelopen vijf
jaar. Dat lukt alleen als er voldoende inzenders zijn
die uitleggen waarom RSW die prijs verdient. Want
laten we eerlijk zijn, we verdienen het om in de
culturele schijnwerpers te komen. Ons unieke
aanbod van museumbezoek, korte wandeling door
de stad en vaartocht is heel bijzonder. En, in
vergelijking met de organisaties die de prijs eerder
hebben gewonnen, hebben we een ijzersterke
troef: wij zijn elk jaar een half jaar heel actief, niet
maar een keer per jaar. Als jullie ook vinden dat wij
wel mogen winnen, stuur dan je voorstel in; dat kan
via:

Elektromotoren
Eind augustus is een aanvraag voor financiële steun
naar het landelijke VSB Fonds verstuurd. Helaas
hebben wij inmiddels van ze gehoord dat ons project
niet binnen hun doelstelling past. En aan de vier
instanties die samen € 17.000 hebben toegezegd, is
schriftelijk uitgelegd wat er mis is gegaan en hoe we
e.e.a. weer op de rails hopen te krijgen. Als deze vier
instanties vasthouden aan de toegezegde € 17.000,
willen we met inzet van eigen geld (we hebben een
buffer) de komende maanden toch heel serieus de
mogelijkheden onderzoeken en in de winter van
2013-14 alsnog overgaan op elektrisch varen.

Limes @ Laurium: nieuwe arrangementen
samen met Boerderij “de Boerinn”

http://www.cultuurprijswoerden.nl/kandidaat_voordragen

Het in de markt zetten van deze arrangementen heeft
meer vertraging opgelopen dan we gehoopt hadden.
Het is daarom niet gelukt om er dit jaar klanten voor
te vinden. Wel was er voor september interesse, maar
de betreffende informatie-aanvraag paste niet meer
in de planning van De Boerinn en ons.

En mocht je iemand in je omgeving weten die ons
aanbod kent: vraag die ook om inzending van het
formulier. Wij gaan alvast duimen!

En dan nog dit…

Herinrichting Romeinse afdeling museum

Als we in april 2014 weer opstarten, kunnen wij ons
eerste lustrum vieren; stichting Romeins Schip
Woerden bestaat dan vijf jaar en is er meer dan in
geslaagd een vaste cultuur-historische en
recreatieve waarde in Woerden te worden. Dat
hebben we met z’n allen bereikt en gaan we dus
met z’n allen vieren. Om te beginnen bekijken we
de mogelijkheid om met plm. 60 personen (onze
eigen mensen en hun partners) een dagje met de
bus naar Xanten te gaan, waar een redelijk grote
Romeinse stad heeft gestaan. Er is nu een themapark en een prachtig Romeins museum, gebouwd
op en rond een origineel Romeins badhuis. We
denken aan en dag vroeg in april, net na het grote
winteronderhoud aan de Fiducia en voorafgaand
aan het seizoen. We komen tijdig met meer
informatie, maar dan weten jullie alvast wat er in
het vat zit. Mocht je overigens een andere,
minstens zo leuke locatie weten om ons 1e lustrum
te vieren, dan mag dat. Suggesties zijn welkom.

Door de vakantie is dit project even naar de
achtergrond geschoven. Maar in september gaan
we, samen met museummedewerkers, echt uit de
startblokken. De beslissing over de aan te schaffen
borden en apparatuur is genomen; in september
gaan we de touch screens bekijken en daarover
beslissen.

Knooppunt project gemeente (Fiducia)
Het is september, dus naar het zich laat aanzien
weten we binnenkort of de door de gemeente
ingediende Knooppuntprojecten zijn goedgekeurd.
Voor ons project m.b.t. de Fiducia hebben zowel
het VSB Fonds Woerden als het Rabo Dichtbijfonds
ons inmiddels € 4.000 toegezegd.

Namens het bestuur, Henk Vlot
henk.vlot@xs4all.nl
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Impressie van Colonia Ulpia Triana 2e eeuw na
Christus (waar nu Xanten ligt)

Het museum van binnen; je loopt ongemerkt door
de tijd rond en omhoog

Buitenkant van het prachtige Römermuseum in
Xanten (met op de achtergrond de typisch
Romeinse daken van het badhuis)
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