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Een stukje geschiedenis
Het was op 12 september van het jaar 1910 in Alphen aan den Rijn, dat
Johannes Boot in een nieuwgebouwd fabriekje met één man personeel,
zeer bescheiden begon met het maken van een eerste INDUSTRIE
motor.

De Hr. Boot ontwikkelde door de jaren o.a.de middeldruk motoren, mono-
bloks en de omomkeerbare motoren. Deze werden in grote aantallen gefa-
briceerd in zijn fabriek in Alphen aan den Rijn.
De INDUSTRIE motoren werden gebruikt voor de binnenvaart (o.a.
rijnschepen, beurtvaarders, sleepboten, enz.)  maar ook voor de grotere
Rijnschepen en sleepboten werd een INDUSTRIE motor ontwikkeld.
Andere toepassingen van de INDUSTRIE motoren vind men in pomp-
stations, zuivelfabrieken, graanmalerijen, centrales, palmoliefabrieken
(Indonesië), baggermolens en zandzuigers. 

De sluiting
De hoge ontwikkelkosten van nieuwe motoren en de concurentie van bui-
tenlandse merken zorgde ervoor dat op 1 november 1977  motorenfabriek
“De INDUSTRIE” werd gesloten. Er werden 150 personeelsleden
ontslagen . 
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Motoren nog steeds in gebruik
De Industriemotorenfabriek uit Alphen aan den Rijn heeft dus 67 jaar op
volle toeren gedraaid, en ondanks dat de laatste motor in 1977 werd
geproduceerd draaien er dagelijks nog vele INDUSTRIE-motoren.
Deze worden beroepsmatig en door liefhebbers in stand gehouden. 

INDUSTRIE-motorendag
Om deze ‘Alphense Historie’ in ere te houden, organiseren wij op
Zaterdag 7 juni de INDUSTRIE-motorendag 2008 in de Rijnhaven
te Alphen aan de Rijn.
Op deze dag zullen er ca. 55 boten in de Rijnhaven liggen, van kleine
opduwers tot grote binnenvaartschepen met een industriemotor.Ook aan de
wal zijn motoren te zien.

Programma
Vanaf vrijdagmiddag meren de schepen aan.Zaterdag openen wij de
INDUSTRIE-motorendag om 10.00 uur met het starten van de
motoren, en daarbij nodigen wij iedereen van harte uit om dit te komen
aanschouwen en natuurlijk de schepen en de motoren te bezoeken.
Ook is er die dag een kleine nautische markt.
Zondag varen alle schepen weer huiswaarts.
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Sponsoring
Maar wij kunnen dit natuurlijk niet alleen !.
Om dit evenement tot een onvergetelijke dag te maken, vragen wij mede-
werking van uw bedrijf.
Er is op deze dag de mogelijkheid voor uw bedrijf om een bord, vlag
of reclamedoek te plaatsen.
Tevens word er die dag een naslagboekje uitgegeven met alle gegevens
van de deelnemende INDUSTRIE motoren waarin U een advertentie
kunt plaatsen.
Alle sponsors worden tevens vermeld op onze website.
Mocht u een ander voorstel willen doen, dan is dat natuurlijk ook van
harte welkom.
Wij nemen een dezer dagen contact met u op. 

Neem alvast een kijkje op www.industrie-motor.nl 

Met vriendelijke groet,
De Organisatie,
Jeroen de Bruin Bas Strumpel
Mob.; 06.10.92.74.02                           Mob.; 06.42.25.01.75

Correspondentieadres;
MOTORENDAG 2008, De Halve Roe 58, 2421 JA Nieuwkoop
E-mail, industriedag@casema.nl www.industrie-motor.nl

Rabobank no.1278.64.237  t.n.v. Industriedag 2008 
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