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De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen schepen uitgewisseld
kunnen worden tussen ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte
periode (ca. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen het verhaal van het schip en de
cultuurhistorie van de scheepvaart. Van het schip wordt verteld waar en
waarom het gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd
en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze website www.schepencarrousel.nl

SCHEPENCARROUSEL TOER 2010 DRAAIT

De schepencarrousel toer in Gelderland is volop in beweging. Na een goede de start in
Doornenburg en Doesburg, hebben de schepen ook de museumhaven in Zutphen, de haven
van Wageningen en de kade in Doetinchem aangedaan. Momenteel liggen de schepen in
Culemborg en daarna gaan zij nog in Nijmegen en eventueel Arnhem liggen.
De reacties zijn positief, zowel van de gemeenten als van voorbijgangers en natuurlijk van
de schippers.
Het is voor veel gemeenten/havens een laagdrempelige manier om kennis te maken met
het systeem. Ook de deelnemende schepen kunnen eens ‘proeven’ aan het systeem.

Toer-locatie Doetinchem

OPENING DOOR GEDEPUTEERDE ANNELIES VAN DER KOLK GROOT SUCCES

Op 11 september, Open Monumentendag, heeft de gedeputeerde van de provincie
Gelderland, Mevrouw Annelies van der Kolk, de Schepencarrousel-toer officieel geopend in
Doesburg. Mede dankzij het geweldige weer is dit een geslaagde dag geworden.
SINT BINNENGEHAALD DOOR SCHEPENCARROUSEL

Op 13 november kwam de Sint aan in Culemborg. Enkele Pieten waren verdwaald en op de
verkeerde schepen terecht gekomen! Gelukkig waren er de schepen van de
Schepencarrousel die de Pieten hielpen om weer met de Sint verenigd te worden. Zie ook
http://www.sinterklaasinculemborg.nl
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Opening in Doesburg

NIEUWE HUISSTIJL EN WEBSITE

Directievaartuig ‘Dr. Ir. Joh. Van Veen’

Het kan u niet ontgaan zijn: de nieuwe opmaak van de nieuwsbrief! Met gepaste trots
presenteren we dan ook de nieuwe huisstijl van Stichting Er-varen en daarvan afgeleid de
Schepencarrousel. Een herkenbaar logo, dat beweging uitstraalt! De Schepencarrousel heeft
een blauwe kleur gekregen en alles wat met de stichting te maken heeft is oranje. Dit komt
ook terug in deze nieuwsbrief, onderwerpen die over de stichting gaan hebben een oranje
kop en die van de Schepencarrousel zijn blauw. Alle uitingen zullen aangepast worden aan
deze nieuwe huisstijl.

Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website. Deze wordt natuurlijk
in de nieuwe huisstijl gezet en wij hopen een wat betere structuur te kunnen bieden zodat u
de informatie nog makkelijker kunt vinden. Deze website zal half november in de lucht
komen dus hou het in de gaten: www.schepencarrousel.nl Wij zullen u een mail sturen als
het zover is.

Luxe motor ‘Neeltje’

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Stichting Er-varen heeft het huishoudelijk reglement van de Schepencarrousel vastgesteld.
Hierin staan de afspraken waar de schippers zich aan dienen te houden om te zorgen dat we
met z’n allen een mooi beeld vormen en terug mogen blijven komen op de locaties. Zodra
de nieuwe website in de lucht is, is het huishoudelijk reglement hier te downloaden.
PRESENTATIE OP FONV SYMPOSIUM

Op de klassieke schepen beurs in Enkhuizen heeft de FONV een symposium georganiseerd
over Herinrichting van stadshavens. Een van de sprekers was de projectleider van Stichting
Er-varen. Het verhaal over de Schepencarrousel sloeg goed aan bij de aanwezigen
(gemeenten, collega initiatieven en stichtingen). We hebben weer wat goede contacten
opgedaan.
NIEUWE SCHEPEN

Er zijn nu in totaal 21 schepen aangesloten bij de Schepencarrousel. We zijn blij met de
nieuwe aanmeldingen en verwelkomen de schippers. De volgende schepen zijn nieuw bij
ons aangesloten:
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Luxe motor ’t Majeur’

Dringend schepen gezocht!
Nog steeds zijn we hard op zoek naar nieuwe schepen voor de Schepencarrousel. De meeste
schippers kijken nog de kat uit de boom, maar de aanmeldingen beginnen al wat meer
binnen te komen. Veel schippers zien in dat varen veel leuker is dan stilliggen in een haven.
Mocht er nog iets onduidelijk voor u zijn waardoor u twijfelt, schroom dan niet om contact
met ons op te nemen. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om altijd op een locatie van de
Schepencarrousel te liggen, voor een korte periode kan ook. Ook als u een vaste ligplaats
heeft kunnen wij u helpen om iemand te vinden die op uw plaats wil liggen, zodat u geen
dubbel liggeld betaalt. Bel voor meer informatie de projectleider van de Schepencarrousel
toer (06-18553663).

Locatie Doesburg

NIEUWE LIGPLAATSEN

Vanuit de Schepencarrousel toer zijn er een aantal ligplaatsen bijgekomen. De eerste is de
steiger bij Fort Pannerden in Doornenburg (gemeente Lingewaard). Deze steiger ligt op een
mooie locatie in het Pannerdens Kanaal. In verband met weinig voorzieningen en een pad
door een weiland is deze locatie het beste te bezoeken in het voor/najaar en de zomer.
De tweede nieuwe locatie is Tolkamer. De scheepswerf aldaar heeft de douanehaven
overgenomen en is deze aan het baggeren. In de winter ligt deze haven vol met
passagiersschepen maar szomers kunnen de schepen van de Schepencarrousel daar ook
terecht. Daarnaast zijn er twee steigers op de rivier beschikbaar.
De derde nieuwe locatie is Doesburg. De gemeente heeft grootse plannen met de haven
maar dat duurt nog even. In de tussentijd mogen de schepen van de Schepencarrousel in
ieder geval in de winter en voor/najaar in de haven liggen voor maximaal drie maanden.

Locatie Doornenburg

DONATEUR WORDEN

Zonder uw bijdrage komt de Schepencarrousel piepend tot stilstand.
Steunt u ons initiatief en wilt u donateur worden? Maak dan 30 euro over op
bankrekeningnummer 10.67.53.444 t.n.v. Stichting Er-varen Arnhem, o.v.v. 'donateur' en
stuur een mail met uw adresgegevens naar schepencarrousel@live.nl

De toer-locatie Culemborg
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