
Van: Aeolus [aeolus@shipmail.nl] 

Verzonden: zondag 25 oktober 2009 8:02 

Aan: Nederveen.Fr@hetnet.nl 

Onderwerp: boek over 's Gravenmoer en familie Nederveen 

Geachte heer Nederveen  
 
De burgemeester van Dongen heeft op 23 oktober j.l. het eerste exemplaar van mijn boek ‘Schippers van een 
gedempte haven, scheepvaart van ‘s Gravenmoer 1800 - 1950’ in ontvangst heeft genomen. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van ‘s Gravenmoer, van de haven, de scheepsbouw en scheepvaart en van een 
groot aantal schippersfamilies over de periode 1800 tot 1950. Het boek bevat veel informatie over de binnenvaart in 
dit deel van Noord-Brabant en uitgebreide verhalen van individuele schippers. Bekende schippersnamen als 
Nederveen, Kielen, Faro, Mouthaan, Van Raamsdonk, Van der Dussen en Blom komt u in het boek tegen. Ook wordt 
het raadsel van de ‘s Gravenmoerse aak onthuld. Meer dan 400 afbeeldingen in kleur, waarvan het merendeel nooit 
eerder gepubliceerde foto’s, illustreren het 320 pagina’s dikke boek. De prijs van dit unieke boek is € 32,50 (exclusief 
verzendkosten). Voor de goede orde: het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
 
Misschien zoudt u dit bij de leden van de familie Nederveen onder de aandacht kunnen brengen. De heer Nederveen 
uit Dordrecht heeft een bijdrage aan het boek geleverd en misschien zijn er nog meer leden van de familie 
Nederveen geïnteresseerd in scheepvaart. 
 
Mocht u vragen hebben aarzel dan niet mij te bellen op nummer 06 47 022 631. Ik kan u ook illustratie leveren, mocht 
u wat nodig hebben voor een publicatie of de website. 
 
Met vriendelijke groet 
 
George Snijder 
 
 
 
 
Prijs en bestelprocedure 

Schippers van een gedempte haven 
Scheepvaart van ‘s Gravenmoer 1800 -1950 
 
Afmetingen 23 bij 29,7 cm, 320 pagina’s in kleur, uitgebreid register op familie- en scheepsnaam met een volledige 
lijst van alle schippers en hun gezin over de beschreven periode. 
Prijs € 32,50 exclusief verzendkosten. 
Verzendkosten in Nederland € 4,00 per boek; vraag prijsopgave voor meerdere exemplaren naar één adres. 
Bezorging in de regio van ‘s Gravenmoer/Tilburg in overleg. 
Bestellen door overmaking van het aankoopbedrag inclusief verzendkosten op rekening 91.38.58.234 t.n.v. G.L. 
Snijder, Alphen aan den Rijn onder vermelding van uw volledige adresgegevens. 
Voor vragen en inlichtingen: telefoon 06 47 022 631, e-mail: aeolus@shipmail.nl 
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