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HELDERS HISTORISCHE REDDINGBOTEN COLLECTIEF      

Samenwerkingsverband van de ‘Dorus Rijkers’, de ‘Javazee’ en ‘De Zeemanspot’ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Krommenie / Den Helder, 22 april 2015 

 

Programma  

 

van het bezoek van de ‘Dorus Rijkers’, ‘Javazee’ en ‘De Zeemanspot’ aan Wormerveer op 4 en 5 mei 2015.  

 

Maandag 4 mei 2015 Herdenking 

09.00  Vertrek vanaf de Museumhaven in Den Helder 

 

15.00 - 16.00 Aankomst in Wormerveer. Tijdstip afhankelijk van doorgang bruggen. 

 

18.00  Vlaggen halfstok. 

 

19.00              Herdenking in de Vermaning van Wormerveer met o.a. vertoning van een korte film 

                  van Monumenten Spreken en vocaal optreden 

19.30  Voortzetting herdenking bij het monument aan de Zaanweg met muziek door Harmonie 

   Apollo, kranslegging en toespraak door wethouder Rita Visscher- Noordzij.  

 

20.00 - 20.02 Twee minuten stilte. 

 

20.02 - 20.20 Signaal met scheepsfluiten. Wilhelmus door Harmonie Apollo.. 

 

20.20  Einde herdenkingsplechtigheid. 

 

20.30 – 22.00 Concert in de Vermaning van Wormerveer. 

 

21.00  Vertrek boten naar haven van de Wormerveerse Roeivereniging De Zaan (WRDZ). 
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Dinsdag 5 mei 2015 Viering 70 jaar Vrede 

 

08.30* 

   

08.40  Vertrek van de boten vanaf de haven van de WRDZ. 

   De boten varen in kiellinie en worden geëscorteerd door roeiboten van de WRDZ 

   en blusboot ‘De Weer’** van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

   Volgorde: ‘De Weer’, de ‘Dorus Rijkers’, de ‘Javazee’ en ‘De Zeemanspot’ 

09.00   Afmeren langs de kade t.h.v. het monument voor de gevallenen ’40-’45 (zie schets) 

  ‘De Zeemanspot’ en de ‘Javazee’ kunnen eventueel ‘in de laag’ worden afgemeerd. 

  Bij aankomst, vanaf 08.50 uur (tot 09.50 uur) muzikale omlijsting door ‘De Zaanse Zwabbers’. 

  De bemanningen van de boten worden welkom geheten door Piet Oudega, voorzitter van de  

  Vereniging Zaans Erfgoed. 

09.30* - 17.00 Rondvaarten met informatie over de namen van de boten en de verwijzing daarvan naar 

  belangrijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Rondvaarten zijn gratis. 

  De reddingen van de ‘Dorus Rijkers’ in de Tweede Wereldoorlog worden toegelicht.  

09.30 Start jeugd-activiteiten van het Comité 4 en 5 mei Wormerveer.  

De partytent van het Helders Historische Reddingboten Collectief fungeert als info-plaats.   

17.00  Einde rondvaarten. Voorbereiding terugreis naar Den Helder. 

De boten blijven liggen aan de Zaanbocht. 

 

Woensdag 6 mei 2015  

08.00  Vertrek vanaf de ligplaats aan de Zaanbocht naar de Museumhaven in Den Helder. 

Genodigden krijgen de gelegenheid om de reis tot Alkmaar (Accijnstoren) of Den Helder 

(Museumhaven Willemsoord) mee te maken. De 3 boten kunnen elk 12 passagiers 

meenemen. 

De stations NS Alkmaar en Den Helder bevinden zich op loopafstand van de debarkatie-

plaatsen. 

 

 

*Sleepbewegingen Cargill 

  Met Cargill is overeengekomen, dat op 5 mei 2015 tussen 08.30 en 09.30 uur 

   geen sleepbewegingen van het bedrijf worden uitgevoerd op de Zaan.       

**Kaderuimte 

   De Dienst Havens en Vaarwegen houdt de kade vrij voor de 3 boten en voor de blusboot. 

                          ‘De Weer’, die kan worden afgemeerd ten westen van de ‘Dorus Rijkers’ (zie schets). 

                          Vanaf de haven van de Wormerveerse Roeivereniging De Zaan tot de aankomst 

                          bij het monument aan de Zaanbocht (en 5 minuten daarna) spuit de blusboot met één of      

  meer stralen..    
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De ligplaats  

van de boten tijdens de herdenking in Wormerveer op 4 mei en de viering van 70 jaar vrede op  

5 mei 2015: Aan de kade van de Zaan(bocht) ter hoogte van de Stationsstraat, gelegen tussen het monument 

voor de gevallenen ’40-’45 en het monument voor de fusillade door de bezetter van een aantal burgers. 

  

1. Monument voor de gevallenen 

    ’40-’45. 

2. Monument voor de gefusilleerden. 

3. Partytent van de boten. 

4. Ecotoilet. 

 

A. Mrb ‘Dorus Rijkers’ 

B. Mrb ‘Javazee’ 

C. Mrb ‘De Zeemanspot’ 

 

 

De ‘Javazee’ en ‘De Zeemanspot’ 

eventueel in de laag (naast elkaar). 

 

 

 2. Monument voor gefusilleerden           1. Monument voor de gevallenen ’40-‘45 
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De kade gezien in Oostelijke richting.                De kade gezien in Westelijke richting 

 

 

. 

 

 

 

De kade is geschikt voor de herdenking op 4 mei en 

de viering van 70 jaar vrede op 5 mei 2015. . 

Ter plaatse is de promenade ca 11 - 16 meter breed, 

met een beschikbare lengte van 64 meter (opp.832 

vierkante meter), waardoor er geen gevaarlijke 

situaties zullen ontstaan. Dat is wel het geval bij de 

meer Westelijk gelegen kaderuimte. 

Er zijn geen voorzieningen – als walstroom – 

aanwezig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ligplaats van 

de boten  

bij de WRDZ 

 

Foto: Paul Koning 
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