MUSEUMSCHIP HUDSON
H U D SO N JO U R N A A L 2011
Van de Voorzitter
In deze 5e uitgave van het Hudson Journaal
wederom een collage van het reilen en
zeilen van het museumschip Hudson in het
afgelopen jaar. Het is ondoenlijk alle zaken,
die zich voordeden hier te belichten. Voor
het oog van de buitenwereld lijkt er niet
altijd veel te gebeuren aan boord van de
Hudson, maar niets is minder waar.
Wekelijks is een groep vrijwilligers bezig
met schoon schip maken en met het
periodiek onderhoud.
Ook 2011 was voor de Hudson en haar
bemanning weer een gevarieerd jaar.
Honderden belangstellenden bezochten de
Hudson, waaruit bleek dat vooral de
nieuwe tentoonstelling “Helden tegen wil en
dank” bijzonder werd gewaardeerd. In het
kader van de Kunstzinnige Vorming
bezochten ook weer ruim 160 leerlingen
van de basisscholen in Maassluis het schip.
Ook als locatie voor vergaderingen,
bijeenkomsten en recepties wordt steeds
meer gebruik gemaakt van de gezellige
ambiance aan boord van de Hudson. Zowel
bij de “Dag van de Zeesleepvaart” in de
buitenhaven van Maassluis als bij de
Furieade in de binnenhaven van Maassluis,
was de Hudson prominent aanwezig.
Op 23 juli vond er wederom een reünie van
oud-opvarenden plaats. welke bijzonder
werd gewaardeerd door de oud-zeelieden.
Natuurlijk ontbrak de Hudson niet bij de
jaarlijkse 4 mei herdenking bij de Boeg in
Rotterdam. Tevens werd medewerking
verleend aan “De dag van de Cultuur” het
Filmfestival en de grote Slamat herdenking
in de Laurenskerk te Rotterdam.
Om alles goed te laten verlopen zijn goede
vrijwilligers van groot belang. Helaas
hebben weer enkele medewerkers wegens
gezondheidsredenen het schip moeten
verlaten, waardoor de druk op de overige
vrijwilligers toeneemt. Het aantrekken van

vrijwilligers heeft de voortdurende aandacht
van het bestuur, maar het blijft een
moeizame zaak.
Na 8 jaar exploitatie is wel gebleken dat
financiële steun van buitenaf noodzakelijk is
om het museumschip Hudson is stand te
houden. Met oude sponsoren is contact
opgenomen voor een continuering van hun
bijdrage, terwijl ook nieuwe verzoeken voor
sponsoring verzonden zijn.
Middels dit Journaal hopen wij U enigszins
op de hoogte te houden van de vele zaken
die zich afspelen op de Hudson. Mede
namens het bestuur wil ik dit HudsonJournaal afsluiten met veel dank aan onze
donateurs, sponsors en de inzet van alle
vrijwilligers, waardoor we het schip
drijvende kunnen houden. Wij zijn U allen
hiervoor zeer erkentelijk.
Met vriendelijke groet,
L. Bakker, voorzitter

Verslag van de activiteiten:
December 2010
Op 01 december werd de Hudson bezocht
door burgemeester Karssen, die zich op de
hoogte wilde stellen van de veranderingen
die hadden plaats gevonden m.b.t. de
tentoonstelling. Op 11 december was er
een open dag welke door een honderdtal
personen werd bezocht. Vanaf 17.00 vond
de Kerstbijeenkomst plaats voor alle
vrijwilligers en hun partners, aan boord van
de Tijdgeest. Het geheel werd mede door
het uitstekende buffet, bijzonder op prijs
gesteld. Door de winterse omstandigheden
werden de werkzaamheden beperkt tot de
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accommodatie. In de salon werd de
kerstversiering aangebracht en door middel
van de tijdklok wordt dagelijks van 17.00
tot 01.00 de kerstverlichting aan boord van
de Hudson ontstoken. Door de
deelnemende schepen in de binnenhaven
geeft het geheel een feestelijk gezicht.
Na alle werkzaamheden van de laatste
maanden werd het tijd om de
werkplaatsen, trossenruim en schoorsteen,
weer op orde te brengen. Het
museumbezoek in de maand december was
zeer gering. Wel werd op 18/12 nog een
delegatie aan boord ontvangen van het
bestuur van Kasteel Nijenrode. De heer
Arie Olsthoorn heeft te kennen gegeven,
het bestuur per 31/12 te verlaten. Wij
betreuren dit ten zeerste, maar
respecteren zijn besluit. Arie heeft ruim 10
jaar deel uitgemaakt van het bestuur en
wij zijn hem dankbaar voor de vele
werkzaamheden voor de stichting Help de
Hudson.

de Furieade en de “Dag van de
Zeesleepvaart”, Open Monumentendag,
vergaderingen, open dagen en natuurlijk de
genodigden tijdens de opening. Op 03
februari bezochten 30 personen van Probus
het schip. Met Roosjen & van der Veere
werden afspraken gemaakt betreffende de
tentoonstelling zoals: het beheer,
aanpassingen, garanties, reparaties en
rechten. Roosjen & van der Veere blijven
verantwoordelijk voor de herkomst en
regeling van de rechten van het door hun
gebruikte beeldmateriaal. Het werven van
nieuwe vrijwilligers gaat moeizaam, diverse
mensen melden zich aan, maar even later
weer af.
Februari 2011
Met de Historische Vereniging Maassluis
werden afspraken gemaakt om de Hudson
te betrekken bij de rondleidingen in
Maassluis. Van de heer Visser, voorzitter
Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 1945 kwam het voorstel om samen met de
Hudson acte de présence te geven t.g.v. de
“Grote Slamat-herdenking” op 27 april
2011 in de Laurenskerk te Rotterdam. Door
middel van een kleine expositie hopen wij
ons steentje bij te dragen aan deze
herdenking. De “Slamat” van de
Rotterdamsche Lloyd werd op 27 april 1941
door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht,
evenals de Britse escort schepen.
Ongeveer 750 opvarenden kwamen hierbij
om het leven. Om voor deze expositie met
goed materiaal voor de dag te komen, heeft
het bestuur besloten om wederom contact
op te nemen met Roosjen & v.d. Veere
betreffende de PR artikelen. Nu de nieuwe
tentoonstelling een feit is, is het ook van
groot belang de PR aan te passen d.m.v.
nieuwe flyers, affiches en banners, welke
ook bij de komende evenementen gebruikt
kunnen worden. De donateur pas is
gewijzigd in de Vrienden pas.
Wederom heeft een oud gediende de
Hudson verlaten. Piet Toet heeft om
gezondheidsredenen zijn werkzaamheden
als vrijwilliger moeten beëindigen.
Een persoonlijk briefje. met VVV cheques,
werd naar hem verstuurd met dank voor
zijn jarenlange inzet en werkzaamheden
voor de Hudson. Een nieuwe brochure
rondleiding werd samengesteld om de
bezoekers nog beter te kunnen informeren.

Januari 2011
Over bezoek hadden we de eerste maand
van het nieuwe jaar niet te klagen,
44 personen bezochten de nieuwe
tentoonstelling “Helden tegen wil en dank”

Ter vergelijking, de eerste twee maanden
van 2010 mochten we slechts 21 personen
verwelkomen. Het totaal aantal personen in
het jaar 2010 bedroeg ruim 2500, waarbij
inbegrepen, de basisscholen, gasten tijdens
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Maart 2011
Gelukkig konden we ook een nieuwe
medewerker aan het vrijwilligerskorps
toevoegen t.w. de heer T.v.d. Schuit, die
zowel inzetbaar is bij de suppoosten als bij
het onderhoud.
Op 07 april was de Hudson
vertegenwoordigd bij de kranslegging voor
de omgekomen zeelieden uit Maassluis. Op
12 april vond de ontvangst plaats met
burgemeester en wethouders van Maassluis
met de directie van het Fonds
Schiedam/Vlaardingen e.o. Het een en
ander hield verband met de schenking van
het Fonds aan de gemeente Maassluis van
5 miljoen euro voor de revitalisering van de
binnenstad. Na een drankje en een hapje
werd de tentoonstelling `Helden tegen wil
en dank` bekeken, waarbij vele positieve
reacties gehoord werden. Op 16 april was
de ontvangst van de groep Gerlofsma, die
de rondleiding enorm konden waarderen.
Op 26 april de ontvangst van 35 leden van
de Lionsclub, die na diverse bezoeken om
17.00 verzamelden aan boord van de
Hudson voor een drankje en een hapje.
Door het goed verzorgde arrangement
hadden de heren moeite het schip te
verlaten. De andere dag was de Hudson
vertegenwoordigd bij de grote ´Slamat´
herdenking in de Laurenskerk. De opstelling
van de nieuwe banners kwam hier goed tot
zijn recht en is een aanwinst voor de
toekomst. Intussen gingen ook de
onderhoudswerkzaamheden door. Alle
patrijspoorten kregen een goede beurt, het
frame en zonnetent werd weer op het
achterdek geplaatst, er werd schoonschip
gemaakt, water geladen en de preekstoel
werd onder handen genomen. De leden van
het Interzulair Directie Beraad hebben
besloten om voor het schooljaar 2011-2012
wederom 10 euro per schooljaar
beschikbaar te stellen voor het
Cultuurmenu. Het college van B & W van
Maassluis heeft inmiddels besloten om op
dezelfde wijze als de afgelopen periode
haar bijdrage aan het Cultuurmenu te
verlenen. Teneinde de besluiten formeel te
bekrachtigen is een Addendum op
Convenant Cultuurmenu nodig. Binnenkort
zal dit worden ondertekend.

Ook in de maand maart had de Hudson niet
te klagen over belangstelling, zowel
individueel als in groepsverband werd het
schip door 76 personen bezocht. Op 16/03
ontvingen we de basisschool “De
Wereldwijzer” uit Vlaardingen met 11
kinderen en 2 begeleiders.
Van de Historische Vereniging Maassluis
werd op 30/03 9 personen uit het
“Klaphuys” ontvangen, terwijl op 31/03 14
personen van het Min. van Defensie het
schip bezochten. Op de
bestuursvergadering van 28 maart werd
besloten de reünie van oud-opvarenden
voorlopig te dateren op 23 juli. De
donateurs zullen ingelicht worden over het
komende evenement “Dag van de
Zeesleepvaart” op 28 mei en de
mogelijkheid dit te combineren met een
bezoek aan de nieuwe tentoonstelling aan
boord van de Hudson. Doordat onze vaste
medewerker voor het schoonhouden van
de accommodatie zijn taken wegens
gezondheidsredenen heeft moeten
beëindigen, worden de zaken nu
waargenomen door de suppoosten, die er
voor zorgen dat de toiletten er prima
uitzien en de salon regelmatig gestofzuigd
wordt. Het wrijfhout tussen schip en wal
werd voorzien van nieuwe staaldraden en
met ketelklemmen aan het schip bevestigd,
zodat geluidsoverlast tot een minimum
beperkt blijft. Het werven van vrijwilligers
om zo het bestand op peil te houden, heeft
de voortdurende aandacht van het bestuur.
Gezien de gemiddelde leeftijd van 68 jaar.
mogen we ons gelukkig prijzen over de
inzet van de ”oude garde”.
April 2011
Op 13 april ontvingen we het bericht, dat
bestuurslid Wim Warbout op medisch
advies zijn werkzaamheden voor de
Hudson en de Stichting Sleepboothaven
Maassluis met onmiddellijke ingang heeft
moeten beëindigen. Wij betreuren dit ten
zeerste, gezondheid is echter belangrijker.
Wim is intussen bedankt voor zijn inzet en
adviezen de afgelopen vijftien maanden.
Met de toenemende drukte is het echter
goed te merken dat wederom een
bestuurslid het schip verlaten heeft.
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Mei 2011

Museumschip Hudson Reünie oud
opvarenden

Hoewel het weer op de Dag van de
Zeesleepvaart niet zo prachtig was als bij
de vorige twee edities, mochten we
absoluut niet klagen. Bij een schatting
gedaan door de coördinator betreffende het
aantal bezoekers, kwam hij tot een
voorzichtige conclusie, dat zo’n 4000
belangstellenden het evenement hebben
bezocht. Al met al betekent dit dat we het
niet voor niets gedaan hebben. Het was
weer een grandioos feest, waarop de
Stichting Sleepboothaven Maassluis best
trots mag zijn. Buiten de 60 personen, die
de Hudson in de maand mei bezochten,
zorgden vooral de honderden bezoekers op
de Dag van de Zeesleepvaart voor een
financiële meevaller. In de maand mei
vonden weer diverse vergaderingen plaats
aan boord. Ook wordt overwogen, gezien
de ruimte, de vergaderingen van de
Stichting Sleepboothaven Maassluis, aan
boord van de Hudson te doen plaatsvinden.
Op 13/05 werden de leden van de Griffie
Maassluis/Vlaardingen aan boord
ontvangen voor een hapje en een drankje.
Ook de gehele maand gingen de
werkzaamheden door, zoals onderhoud
preekstoel, proefdraaien generator, het
onderstel van de zeemijn werd geplaatst.
In de kaartenkamer werd een beeldscherm
aangebracht, de klapstoelen werden
gerepareerd evenals de reddingsboeien.
IJskasten werden ontdooid en opgevuld en
de kombuis op orde gebracht.

Op zaterdag 23 juli jl. werd voor de 3e keer de
reünie voor oud-opvarenden van de zeesleper
Hudson georganiseerd. De ontvangst van de
oud-opvarenden, sommigen met hun
echtgenote, was in de Kuyperij in de
Ankerstraat 16 te Maassluis.
De opkomst was goed zeker gelet op de leeftijd
van de zeesleper Hudson van 72 jaar oud.
In zijn welkomstwoord was de heer L. Bakker
voorzitter van de Stichting Help de Hudson dan
ook zeer verheugd, dat er nog zoveel oudopvarenden (23) aanwezig waren.
Onder de aanwezige oud-opvarenden waren
o.a. de oud Kapitein A. Slingerland.
En A. van
Katwijk de
laatste oudopvarende uit
de periode
1940-1945.

Door de vrijwilligers van het museumschip
Hudson was de onder de zeevarende bekende
schoot an geregeld en een lunch met
erwtensoep.
Tijdens de verhalen en anekdotes over de vele
zeereizen werden er ook filmpjes en foto’s over
de Hudson getoond.

Juni 2011
De maand juni was relatief rustig, ook wat
betreft het museumbezoek. Slechts 22
personen bezochten de tentoonstelling
deze maand. Op 03/06 werden enkele
gasten van de Historische Vereniging
Maassluis ontvangen. Op 15/06 vond een
gesprek plaats met het bestuur van het
Filmfestival Maassluis, hetwelk gehouden
zal worden van 11 t/m 14 augustus.
De bedoeling is de Hudson hierbij te
betrekken d.m.v. het vertonen a/b van
enkele documentaires, het een en ander
moet nog uitgewerkt worden.
Alle oud-opvarenden hebben inmiddels
bericht ontvangen betreffende de te
houden reünie op 23 juli a.s. De gasten
zullen ontvangen worden in de Kuiperij met

Het was niet alleen hard werken aan boord van
een zeesleper maar er was soms ook tijd voor
ontspanning. Zo ging er een verhaal rond, dat
er aan boord van de Hudson ook wel eens een
Olympische dag werd georganiseerd met
verschillende sportonderdelen.
Na de lunch was er een mogelijkheid de nieuwe
tentoonstelling “Helden tegen wil en dank” aan
boord van de Hudson te bezoeken.
Na dit bezoek bleef het nog lang gezellig aan
boord van de Hudson.

Tekst E. Spanjer
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koffie, een drankje, soep en belegde
broodjes, waarna een bezoek aan de
Hudson zal worden gebracht.
Op 23/06 vond de uitreiking plaats van de
vrijwilliger van het jaar, waarvoor de
Hudson genomineerd was.

Op 23 juli vond de reünie van oudopvarenden plaats. Het aantal personen
was minder dan drie jaar geleden, maar
begrijpelijk gezien de vergrijzing en het
overlijden van enkele oud-opvarenden. Ook
lieten enkele personen verstek gaan zonder
opgaaf van redenen, van 1 persoon werd
later een e-mail ontvangen met een
verontschuldiging en een ander stuurde een
bedankbriefje voor de prettige dag. De
gasten werden ontvangen in de Kuiperij
met koffie en cake en na een welkom door
de voorzitter was het schoot-an en werden
vele herinneringen opgehaald. Na de lunch
werd in de middag een bezoek gebracht
aan de nieuwe tentoonstelling aan boord
van de Hudson. Al met al een geslaagde
dag.

De werkzaamheden aan boord beperkten
zich tot onderdeks. Zo werd de
machinekamer top eens goed onderhanden
genomen evenals de accommodatie en de
toiletten. Lekkages a/b worden
nauwlettend in de gaten gehouden.

Van kapitein A. Slingerland werden nog een
stel agenda’s ontvangen met
aantekeningen uit het scheepsjournaal.
Tevens heeft hij besloten, dat gezien de
keurige en respectvolle opstelling van de
decoraties uit de 2e Wereldoorlog, zijn
onderscheiding een permanente plaats op
de Hudson verdiend.
Ook het slechte weer in juli heeft ons
parten gespeeld. De storm op 14 juli
vernielde het zeil van de zonnetent op het
achterdek. Bij vervanging gaan onze
gedachten ook uit naar een stabieler frame.
De MK kap werd verder afgeschilderd en
het houten dek in de walegang behandeld.
Honderden kilo’s oude verf, chemicaliën en
afgewerkte olie werden uit het trossenruim
naar boven gehaald en afgevoerd.

Juli 2011
In de maand juli mochten we 96 personen
a/b ontvangen, inclusief het bezoek van
Probus (22 pers.) en de oud-opvarenden
(23 pers.) De weergoden waren ons
wederom goed gezind bij de ontvangst van
de leden van Probus op 05 juli, zodat het
een en ander kon plaats vinden op het
achterdek. De hapjes, drankjes,
erwtensoep en belegde broodjes werden
weer zeer op prijs gesteld en volgens de
gasten voor herhaling vatbaar. Op 19 juli
zouden we een gezelschap van 8 personen
a/b ontvangen. Hoewel de betaling
geregeld was, kwam er niemand opdagen.
Niet correct en jammer van de verloren
uren.
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Augustus 2011

al na vijf maanden de zee op.
‘s Avonds vond een informele bijeenkomst
plaats aan boord van deze Russische
driemaster voor de besturen van de diverse
stichtingen, leden van de Raden van
Toezicht en Advies en sponsoren welke
druk bezocht werd. Op de Open
Monumentendag op 10 september We
mochten die dag een 85 belangstellenden
verwelkomen. De basisschool De Westhoek
bezocht op 27 september de Hudson met
33 leerlingen en opende hiermee een reeks
van bezoeken van de basisscholen, welke
we dit najaar kunnen verwachten.
Ook deze maand zijn de normale
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om
het schip en de accommodatie in goede
staat te houden met extra aandacht voor de
trossen en fenders. Helaas hebben drie
trouwe medewerkers te kennen gegeven
hun werkzaamheden op de Hudson wegens
gezondheidsredenen te moeten beëindigen.
We zullen de kennis van deze oud-zeelieden
node missen en wensen hen de komende
tijd veel sterkte toe.

Na enkele gesprekken met de
organisatoren van het Maassluise
Filmfestival werd besloten om ook de
Hudson als locatie te gebruiken. Op 13
augustus vonden er in de salon
doorlopende voorstellingen plaats met
films over Maassluis na de oorlogsjaren,
welke door zo’n 40 personen werden
bezocht. De door de fa. Volta geleverde
nieuwe breedbeeld flat screen TV werd na
de voorstellingen aan de Hudson
geschonken, voorwaar een mooi gebaar en
een verrijking voor de salon. Met de
basisscholen is weer contact opgenomen
voor de bezoeken in het najaar, waarbij
152 leerlingen het schip zullen bezoeken.
Verder werden ook deze maand weer
allerlei werkzaamheden verricht om het
schip in goede conditie te houden. De
accommodatie werd onderhanden
genomen, het koper op de brug gepoetst,
het houten dek geschrobd en de trossen
behandeld tegen door schavielen. Ook zijn
we bezig met een nieuw frame voor de
zonnetent op het achterdek, ook de
watertank werd weer gevuld. Op de Dag
van de Cultuur zal de Hudson wederom
aanwezig zijn met een stand in de
Koningshof, terwijl het schip de gehele dag
opengesteld wordt voor het publiek

Oktober 2011
Na een geslaagde Furieade, welke op 01
oktober werd afgesloten, had ook de maand
oktober weer een gevarieerd programma
met diverse ontvangsten, scholenbezoek,
vergaderingen en een verjaardagsparty.
Het totale aantal bezoekers in deze maand
bedroeg 103 personen. Drie scholen hebben
reeds een bezoek gebracht aan de Hudson
en deze maand volgen de resterende drie
scholen. Het totaal aantal leerlingen
bedroeg 152 personen.
Op 06 oktober werd de stage markt
bezocht, waarbij bleek dat er bijzonder
weinig animo was om stage te lopen op de
Hudson. De nieuwe tentoonstelling met als
thema “De Geelbanders” van Piet Smit
werd op 15 oktober geopend in het
Nationaal Sleepvaartmuseum.
Bestuursleden van de Hudson waren ook
hierbij aanwezig. De verjaardagsparty van
de fam. Voogt werd gehouden op 25
oktober en was zeer succesvol. De gasten
waren zeer tevreden over de ontvangst aan
boord en in het bijzonder de catering,
hetgeen ook een donateurschap opleverde.
Het werkschema voor de onderhoudsploeg
op donderdag werd zoveel mogelijk

September 2011
Een mooiere dag had Maassluis niet uit
kunnen kiezen voor de 32e Furieade, welke
gehouden werd op 30 september en 01
oktober. De organisatie schat dat ruim
60.000 mensen het maritieme festijn
hebben bezocht. Vele honderden mensen
bezochten de Hudson, mede door het feit
dat het schip wederom fungeerde als
vertrek-en aankomstpunt voor de
rondvaarten door de Maassluise haven.
World Ship Society verzorgde voor ons
weer de verkoop via een stand aan de wal.
We mochten tevreden zijn wat betreft het
financiële plaatje. Het pronkstuk van de
haven was wel de replica van de Shtandart,
vlaggenschip van de Russische marine uit
1703. Over het bouwen van de replica is
vijf jaar gedaan. Het originele exemplaar,
naar het plan van tsaar Peter de Grote, kon
6
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aangepast i.v.m. de vermindering van het
aantal bemanningsleden.
De accommodatie/toiletten kregen weer
een goede beurt, glasplaten op de kooien
werden schoongemaakt, trossen regelmatig
geïnspecteerd en werd er begonnen aan de
vervaardiging van nieuwe fenders. Er
vonden onderdeks diverse
schilderwerkzaamheden plaats, het koper
op de brug werd in de glans gezet, de
watertank gevuld en proef gedraaid met de
centrale verwarming.

komende jaren te continueren. Met andere
partijen zijn onderhandelingen gaande. De
vervanging van de door een zware storm
vernielde zonnetent op het achterdek zal
geheel door de Rabobank gefinancierd
worden. Voorbereidingen worden getroffen
om in de komende tijd de
bemanningsverblijven op te knappen
Tot zo ver Het Hudson Journaal van
2011, die wij, mede namens bestuur en de
bemanning afsluiten met veel dank aan
onze donateurs en sponsors en met een
vriendelijke groet.

November 2011
In de maand november bezochten weer
drie scholen het museumschip Hudson t.w.
Ichthus, Kardinaal Alfrink en de Regenboog
met in totaal 77 leerlingen. Als laatste
basisschool zal in december De Groene
Hoek met 25 leerlingen het schip
bezoeken, waarmee we dit jaar goed op
het schema zitten en in het totaal 188
jonge bezoekers aan boord hebben gehad .
Onder de vlag van de Stichting
Sleepboothaven Maassluis werd met de
andere stichtingen weer deelgenomen aan
de tentoonstelling Europoort 2011.
Bij de intocht van Sint Nicolaas op 12
november hadden weer een kleine 200
personen een goed plekje gezocht op het
achterdek van de Hudson om zo niets van
het evenement te missen. Zeer verheugd is
het bestuur met de toezegging van enkele
grote bedrijven de sponsoring voor de

Foto’s W. van der linde
Activiteitenoverzicht ontleend aan de
maandelijkse verslagen door L. Bakker
Opmaak P. van der Linde

Zaterdag 31 december is de HUDSON
gesloten voor bezoek en alle andere
activiteiten.

Agenda 2012
1,2 en 3 juni. Dordt in Stoom 2012
In Maassluis
9 juni Dag van de Zeesleepvaart
8 september Open Monumentendag
5,6 en 7 oktober Furieade

Vrijwilligers Museumschip HUDSON genomineerd
De vrijwilligersgroep van het museumschip Hudson was dit jaar bij het Vrijwilligers
steunpunt van de Gemeente Maassluis aangemeld, voor de jaarlijkse verkiezing
van de Vrijwilligersgroep van het jaar. Het museumschip Hudson was één van de
vele genomineerden. Uit handen van Burgemeester Drs. J.A. Karssen ontvingen zij
een oorkonde. Hieruit blijkt maar weer dat vrijwilligerswerk op het museumschip
Hudson zeer wordt gewaardeerd. Maar ondanks deze mooie nominatie, is het nog
steeds moeilijk vrijwilligers te vinden. Om dit maritieme industrieel erfgoed de
komende decennia te kunnen blijven exploiteren, zijn wij zeer afhankelijk van
vrijwilligers. Het museumschip Hudson zoekt dan ook nieuwe vrijwilligers, jong of
oud, man of vrouw, voor zowel het bestuur, suppoost als voor het onderhoud. Een
maritieme achtergrond in de zeesleepvaart is niet noodzakelijk. Alles is te leren.
Denkt u, dit is iets voor mij. Maak dan een afspraak via het secretariaat om kennis
te maken met de Hudson. Zodra u aan boord bent van het museumschip Hudson
zult u ervaren wat het betekent om vrijwilliger van dit maritieme erfgoed te zijn.
Tekst E. Spanjer
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H U D SO N JO U R N A A L
Wordt ook vriend of
vrijwilliger van de Hudson

Colofon
De “Stichting Help de Hudson” heeft als
doel: de instandhouding van het
museumschip De Hudson; het onderhouden
en restaureren van dit schip; een beeld te
scheppen van het zeemansleven van voor
negentienhonderd vijf en zestig; de
herinnering in stand te houden van de
Tweede Wereldoorlog.

Aanmeldingsformulier
Ik wil graag vriend worden en
stort ………… Euro
Vrijwilliger worden bij Stichting
Help de Hudson
Naam
………………………………….
Adres
………………………………….
Postcode
………………………………….
Woonplaats
………………………………….
Telefoon
………………………………….
E-mail
………………………………….

Het bestuur is als volgt samengesteld:
L. Bakker, voorzitter
W. van der Linde, secretaris
M.J. van Stijn, penningmeester
P. van der Linde
E. Spanjer

Formulieren opsturen naar secretariaat
of afgeven aan boord van de Hudson

Secretariaat: "Stichting Help de Hudson"
Postadres: postbus 265
3140 AG Maassluis

Betalingen s.v.p. op bankrekening nr.
149046022
t.n.v. "Stichting Help de Hudson",
Rotterdam o.v.v. Vriend.
Als vriend voor min 15 Euro heeft u met
een introducé altijd vrij toegang tot het
museumschip, d.w.z. tijdens
de gepubliceerde openingstijden.

Telefoon: 010-4359498
0654795037
Bankrek.nr: 149046022
Ligplaats Hudson: Haven Maassluis
Openingstijden: wo + za 14:00 tot 17:00
E-mail:

info@museumschiphudson.com

Website:

www.museumschiphudson.com

Het is belangrijk om te weten dat wij een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
zijn, het geen betekent dat uw donatie als
gift in aanmerking komt voor fiscale aftrek.
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