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Stichting Historische Schepen Arnhem
Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Ligplaats kade

Afgelopen zaterdag 12 januari heeft de Zeester aan de
kade gelegen voor de bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst van de SHSA. Bijzonder omdat op die
avond o.a. de première werd vertoond van een 8mm
film uit het archief van de familie Prins, met beelden
van tewaterlatingen van schepen op de voormalige
ASM-werf. De avond werd ook gebruikt om de
activiteiten van de werkgroepen toe te lichten. In deze
nieuwsbrief vindt u de verschillende onderwerpen
terug.

Het bestuur is het afgelopen jaar aktief geweest met de
aanpassing van het Ligreglement. De laatste stappen
zijn nu gezet en de grootste wijziging betreft de
ligduur: eerst maximaal 3 maanden per jaar nu
maximaal 60 dagen aaneengesloten maar wel per jaar
maximaal 180 dagen dus toch een verbetering.

Bestuurswisselingen
Afgetreden is Rob van der Zon. Hij wordt hartelijk
bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Rob is
schipper van de Georgeus en was contactpersoon
namens de SHSA met de schippers aan de kade.
Vorig jaar konden we Kees van ‘t Hoff al
verwelkomen als bestuurslid. Kees woont in Arnhem
en is in het bezit van een steilsteven. Hij is aktief met
het initiatief om een kleine werf als leer/werkproject
terug te brengen op het terrein van de ASM.

Een fragment van het ligschema van afgelopen jaar.

De plek van 60 meter is dit jaar goed bezet geweest.
Vooral in het voor- en najaar is het redelijk vol. Op dit
moment (januari 08) ligt er geen schip maar dit komt
doordat de schepen voor de carrousel tijdelijk naar
Nijmegen zijn verkast (zie hieronder bij Carrousel).

Herstel ponton Schipbrug
Schildersbedrijf Albert Verhoeven heeft kontakt
gezocht met Lasbedrijf en schepenbouwer Helldorfer
en de SHSA om een plan van aanpak te maken voor
opknap van het ponton van de voormalige schipbrug.

Zo zou een leer/werk-werf er uit kunnen zien: De werf Botje
in Groningen.

Per 1 januari is verder aangetreden als bestuurslid
Casper Helldorfer. Hij woont in de haven van Coers en
heeft een eigen scheepsbouwbedrijf in de Nieuwe
Haven. Casper is aktief met het herstel van het ponton
van de schipbrug en met het ASM-boek. Hiermee is
het bestuur weer op volle sterkte (incl Jan Trooster,
Marco van Gent en Steven Gerritsen). Er is nog wel
behoefte aan een bestuurslid PR en communicatie en
een secretaris.

Een deel van de schipbrug werd bij ijsgang ook gebruikt als
veerpont. Bijgaande foto werd ons toegestuurd door een
enthousiaste Arnhemmer.

Voor info over de SHSA en het inzien van oude nieuwsbrieven zie www.shsa.nl. Contact: info@shsa.nl

Als SHSA zijn we hier bijzonder in geïnteresseerd
omdat het voor ons de mogelijkheid kan bieden op een
permanent ponton aan de kade, een tastbaar stukje
geschiedenis over de rivier waar iedere Arnhemmer
even aan kan zitten en met info over de schipbrug en
de kade. Het ponton kan tevens dienen als opstapplaats
bij evenementen voor (o.a. historische) schepen.
Realisatie heeft alles te maken met de aanzienlijke
kosten voor het opknappen van het ponton wat in zeer
slechte staat verkeert. We houden u op de hoogte!

We organiseren binnenkort een bijeenkomst met exmedewerkers van de werf. Weet u iemand die op de
werf gewerkt heeft of heeft u zelf op de werf gewerkt
geef dit aan ons door en we zorgen voor een
uitnodiging!

Carrousel
De werkgroep Carrousel organiseert binnenkort een
symposium in het provinciehuis. Op dit symposium
wordt een presentatie gegeven van de ideeën over de
carrousel aan Gelderse bestuursleden en beslissers. Het
initiatief heeft al succes want de gemeente Nijmegen
heeft de schepen gevraagd (kosteloos!) enkele
maanden in de Nijmeegse haven te komen liggen, als
winterplaatsje aan de kade. Hoewel we daarmee het
plaatje even uit Arnhem zagen vertrekken willen we
dit initiatief toch ondersteunen. Wordt de carrousel een
succes dan kunnen we immers een grote afwisseling
en vaste voorraad aan historische schepen aan de kade
in Arnhem verwachten.
Zie www.schepencarrousel.nl voor meer info.

ASM boek en dvd
De werkgroep ASM-boek wordt overstelpt met
materiaal over de voormalige werf. Niet alleen is er
een uitgebreid archief bij het Gelders Archief met
meer dan 1200 “leggers” wat heel wat uren pluiswerk
kost, we worden ook regelmatig gebeld door
voormalige medewerkers van de werf waar we graag
naar toe gaan voor een gesprek en het verzamelen van
gegevens, anekdotes en beeldmateriaal. We zitten nog
steeds in de fase: welk materiaal is er allemaal, maar
willen binnen enkele maanden starten met de opbouw
van het boek. Er blijkt ook veel filmmateriaal over de
werf en z’n medewerkers. Afhankelijk van rechten en
kosten wordt onderzocht of een documentaire als
DVD-bijlage bij het boek gevoegd kan worden.
Een winters plaatje in Nijmegen.

Kadedagen 2008 gaan door!!

Foto Gelders Archief

Nu ook de gemeente bereid is haar bijdrage te leveren
voor het initiatief kan de organisatie definitief
afspraken gaan maken.. U ontvangt binnenkort het
programma. De afspraak met de subsidieverstrekkers
is dat we als Stichting ook een bijdrage leveren.
Hiervoor moeten we een beroep doen op onze
“vrienden van de SHSA”. Binnenkort ontvangt u een
“bedelbrief”. Wij hopen dat u het initiatief
ondersteunt. Mocht het dit jaar weer een succes zijn
dan proberen we hier een jaarlijks evenement van te
maken.
We zoeken nog mensen die mee willen helpen tijdens
de kadedagen (22 en 23 maart). Vindt u het leuk om
bijvoorbeeld enkele uren achter de kraam van de
SHSA, de ASM of de schipbrug te staan, of bent u
bereid bezoekers op de schepen rond te leiden of
andere hand- en spandiensten te verrichten meldt u dan
bij ons aan.
En nu maar hopen dat het weer een beetje meezit!

De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten
en de binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA doet dit door te bevorderen dat aan de kade van Arnhem historische
schepen te zien zijn. en door periodiek activiteiten te organiseren met en over Arnhem en de rivier, in heden en verleden.
Voor nadere informatie kijk op: www.shsa.nl

