Nieuwsbrief Modelbootvereniging
Het Stormanker
Jaargang 14 nr.2, februari
Een woord vooraf:
De eerste maand zit er alweer op in deze herfstachtige “winter”. Nadeel is dat door deze extreem hoge
temperaturen de waterplanten alweer wakker worden in het relatief warme water.
Ik zie met angst en beven het vaarseizoen tegemoet. Hierover meer in deze nieuwsbrief
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Intussen is Dick aangevangen met zijn secretaris “werkzaamheden”.
Op zaterdag 15 februari is onze eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling.
Clubkleding:
Dick heeft jullie uitgenodigd op te geven wie er clubkleding wilt hebben. Let erop dat de Polo en de sweater
kleiner uitvallen. Als je M draagt dan L bestellen.
Hieronder nogmaals de gehele set. We hopen dat we dezelfde petjes kunnen bestellen.

Activiteiten
Modelbotenshow Westerwiek.
We zijn bij de leiding van de Westerwiek geweest en we hebben af kunnen spreken dat we op 7 maart a.s.
weer een botenshow gaan houden in de Westerwiek. Graag bij Dick opgeven of je komt en hoeveel
modellen je mee wilt nemen. Hij heeft jullie hierover een e-mail gestuurd.
Hieronder de bevestigingsmail van de Westerwiek. Hier staat alles in wat is afgesproken.
Goedemiddag,
Zaterdag 7 maart ’20 is er weer een botententoonstelling op het Ontmoetingsplein van de Westerwiek.
Aanwezig voor opbouw is 09.30 uur. De botenclub wordt ontvangen met koffie en thee.
De tentoonstelling begint om 10.30 uur tot 16.00 uur.
Afspraak is dat de tentoonstelling plaats vindt op de tafels van het Ontmoetingsplein.
De klaptafel worden erbij gezet en nog drie vierkanten tafels. De komen tussen de palen te staan.
De botenclub helpt met het klaar zetten en opruimen van de tafels.
Mocht er iets niet duidelijk zijn dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Annemiek Schoenmakers - de Jong

Vaarwater:
Wij hebben intussen overleg gehad met het waterschap.
Van hen hebben we niet veel te verwachten. We hebben erop aangedrongen dat ze de vijver goed
schoonmaken in het gebied waar wij ons parcours varen. Helaas wordt dit in de komende jaren (!!) niet
gedaan. Daarom hebben we een brief geschreven die naar B&W van Breda wordt gestuurd.
Dit was een advies van Marian en Willem tijdens de laatste ALV.
Mochten we daar toelichting moeten geven dan is de heer van Hassel van het waterschap bereid ons te
steunen als dat nodig is. (Ik denk dat hij de chef is van hr. Watzeels, RED). Marian heeft de brief wat
bijgesteld zodat het een duidelijk kort verhaal is geworden. Afwachten dus. We houden jullie op de hoogte.
Modellen:
Booreiland.
Als bekend zijn Rienus en Peter druk het eiland te renoveren. Rienus stuurde weer wat foto’s die ik graag
hieronder plaats. Peter doet de techniek, maar hebben geen foto’s van, wat logisch is.

Gerenoveerde opbergkisten

Helikopter weer vlieg klaar

Dekdeel 1

Dekdeel 2

Het ziet allemaal weer “gelikt” uit. We zijn erg benieuwd hoe het er uit ziet als het klaar is.
Tot slot ben ik nog bezig met de Liberty. Nog steeds zijn de stoomlieren een zorg om die netjes te krijgen.
Ik heb nu een prototype klaar. Ik hoop daar over wat te laten zien in de volgende nieuwsbrief.
Verjaardagen:
Jac Boomaars
03 maart
Dick Bosman
20 maart
Beiden alvast van harte gefeliciteerd.

76 jaar
67 jaar

Tot slot:
Deze keer weer eens een normale nieuwsbrief. Ik hoop in de volgende nieuws wat te vertellen over de bouw
van mijn stoomlieren die op het dek van de Blijdendyk komen. Verderf kan nog steeds niet aan de juiste gele
kleur van HAL komen. Laatst naar een lezing geweest over de Victory-schepen van de HAL. Dat waren de
opvolgers van de Liberty in de oorlog. De Hal heeft er 17 van gehad, terwijl de Liberty slechts één, de
Blijdendyk. Ook daarover vertel meer in de volgende nieuwsbrief. Tot dan
Rinus Damsteegt

