VRIJWILLIGE VEERVROUWEN EN VEERMANNEN VOOR HET VOET- EN FIETSVEER
LOEVESTEIN - WOUDRICHEM
Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. Vooral door de spectaculaire
ontsnapping in een boekenkist van Hugo de Groot, de grootste rechtsgeleerde die Nederland ooit
heeft voortgebracht. Maar Loevestein is meer! Met het kasteel, soldatenonderkomens, slotgrachten en
de natuur rondom de vesting willen we bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. Veel
van deze bezoekers maken daarbij gebruik van de waterverbindingen over Maas en Waal. Een van de
leukste verbindingen is het Voet- en Fietsveer Slot Loevestein – Woudrichem. Deze verbinding is al
ruim zes eeuwen oud en zo’n 35.000 tot 40.000 bezoekers maken hier jaarlijks gebruik van.
In nauwe samenwerking met Stichting Museum Slot Loevestein wordt de exploitatie van het Voet- en
Fietsveer georganiseerd door de Stichting Boven ’t Gat. Beide stichtingen spannen zich in om deze
historische veerverbinding in de vaart te houden.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de rol van veervrouw of Veerman willen vervullen. Je
werkzaamheden zijn:
•
•
•
•

Het overzetten van wandelaars en fietsers tegen betaling,
Het innen van geld en het teruggeven van wisselgeld,
Het ‘laden en lossen’ van mens, dier en materiaal,
Het waarborgen van de veiligheid van mens, dier en materiaal.

Als Veervrouw of Veerman ben je:
•
•
•
•

Gastvrij, representatief en behulpzaam,
Beschik je over een vaarbewijs (of ben je bereid dit te halen, op kosten van de Stichting),
In staat de fysieke taken van het laden en lossen te kunnen uitvoeren,
Op regelmatige (vooraf en in overleg ingeroosterde) tijden inzetbaar.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een prettige werksfeer in een prachtige omgeving, in een leuk en enthousiast team,
Een kleine vergoeding,
Directe samenwerking met zeer betrokken bestuurders van de stichting,
Betrokkenheid bij verdere ontwikkeling van kaartverkoop-opties (digitalisering),
Verdere ontwikkeling van de veerverbinding en samenwerking met Loevestein

Zie je jezelf al als Veervrouw of Veerman heen en weer varen maar wil je graag nog wat meer
informatie ontvangen of wil je jezelf gewoon direct aanmelden? Stuur dan een e-mail met daarin je
gegevens, motivatie en eventuele ervaring naar voorzitter@bovenhetgat.nl of bel met Aart Geurtsen
via 06-53885013.
Mailen of bellen naar Loevestein mag natuurlijk ook; info@slotloevestein.nl of 0183-447171.

