
ZWV | De Vaart vertelt - praktische informatie voor leerkrachten

Wat leuk dat jullie meegaan met De Vaart Vertelt! Op de Veghelse Noordkade stappen jullie op de boot.
Na een half uurtje varen arriveren jullie bij de terminal in de industriehaven. Daar gaan jullie aan wal. Bij
Van Berkel, tussen de hoge stapels containers, worden jullie ontvangen door stads- en kanaaldichter
Rick Terwindt en zijn collega’s van Van Berkel. Het programma daar duurt maximaal drie kwartier.
Daarna varen jullie weer terug naar de Noordkade.

Plaats & tijd
● Adres Noordkade: Verlengde Noordkade 4, 5462 EH Veghel. De boot ligt aangemeerd aan de

kade achter de Cultuurfabriek/Afzakkerij. Zie het boot-icoon op de volgende plattegrond.
● Vroege vaart (8.45 uur aanwezig!)

○ 8.45 uur: jullie staan klaar op de kade bij de boot. Die vertrekt om 9.00 uur.
○ 11.00 uur: jullie zijn uiterlijk weer terug op de Noordkade.

● Late vaart (10.45 uur aanwezig!)
○ 10.45 uur: jullie staan klaar op de kade bij de boot. Die vertrekt om 11.00 uur.
○ 13.00 uur: jullie zijn uiterlijk weer terug op de Noordkade.

Indien gewenst mogen jullie op de boot je zelf meegebrachte lunch opeten.

Parkeren auto’s en/of fietsen
Auto’s kunnen worden geparkeerd op P1 van de Noordkade. Zie het auto-icoon op de volgende
plattegrond. Fietsen kunnen worden geplaatst bij de plantenbakken tussen de Cultuurfabriek en
SIEMei. Aan beide zijden vind je fietsenrekken. Zie het fiets-icoon op de volgende foto en plattegrond.

Veiligheid: reddingsvesten / toegankelijkheid boot
Op de boot is het dragen van een reddingsvest verplicht. Jullie krijgen deze vesten op de boot
uitgereikt. Voor de veiligheid blijven de vesten ook aan op het terrein bij Van Berkel, zodat jullie goed
herkenbaar/zichtbaar zijn. Het dragen van slippers of open schoenen wordt afgeraden (in verband
met in- en uitstappen bij de boot). Voor mensen die slecht ter been zijn is de boot niet toegankelijk.

Weersomstandigheden
De activiteit vindt deels in de open lucht plaats en gaat ook door als het regent. De boot waarmee
jullie varen is overdekt, maar niet volledig winddicht. Zorg, afhankelijk van de weersvoorspelling, voor
gepaste (regen)kleding.

Begeleiden van de klas
● De school zorgt voor 1 ondersteuner per 10 leerlingen. De ondersteuners gaan mee op de

boot (let op, zie punt hierna) en aan wal bij Van Berkel.
● Let op! Op de boot is plaats voor maximaal 35 passagiers. Is jullie groep

(kinderen+ondersteuners) groter dan 35 personen? Dan vragen we jullie om een aantal
ouders op eigen gelegenheid naar Van Berkel te laten rijden (i.p.v. mee te varen). Het adres
betreft: Marconiweg 3 in Veghel. Daar kan worden gevraagd naar Rick Terwindt en worden de
betreffende ouders begeleid naar de kade (waar ook de boot zal aankomen voor het
programma ter plekke). Op het terrein van Van Berkel is het dragen van een veiligheidshesje
verplicht.

● Op de boot staat de schipper aan het roer. Een historisch personage neemt de kinderen mee
in de geschiedenis van 200 jaar Zuid-Willemsvaart.

● Bij Van Berkel is het belangrijk dat alle kinderen en begeleiders binnen de veiligheidszone en
looppaden blijven. Dit zal duidelijk worden aangegeven door Rick Terwindt of Michel van Dijk.
Beiden zijn werkzaam bij Van Berkel en begeleiden ter plekke de groep. Hun instructies
moeten worden opgevolgd. De ondersteuners/ouders houden mee in de gaten dat alle
kinderen bij de groep blijven.

● Nog even snel naar het toilet? Doe dat voordat je op de boot stapt, op de Noordkade
(Cultuurfabriek/Afzakkerij). Eenmaal aan boord is hiervoor geen gelegenheid meer.



Contactgegevens
● Cultuurkade (inhoudelijk en organisatorisch): info@cultuurkade.nl / 06 - 45 007 952.
● Schipper Martijn (enkel i.g.v. calamiteiten op de dag zelf) 06 - 46 111 191.

Alle betrokken medewerkers van Cultuurkade, Bibliotheken Meierijstad, Van Berkel, kanaal- en
stadsdichter Rick Terwindt en schipper Martijn Dickerscheid wensen jullie heel veel plezier!

De boot waarmee jullie gaan varen De aanlegplek van de boot op de Noordkade


