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Een woord vooraf:
Ik ben erg blij dat mijn hobby’s modelbouwen, filmbewerking en fietsen zijn.
Het zijn allemaal zaken die je alleen kan doen.
Gelukkig gaat nog één ding door voor onze club en dat is de nieuwsbrief.
Ik hoop virusvrij en zeker Coronavrij. Veel leesplezier.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Zoals te verwachten was gaat ook Dordt in Stoom niet door. Volgend jaar lukt ook niet, dus is de volgende
editie in 2022. Hopelijk zijn we dan weer volop in running. Ook de verzamelbeurs in Utrecht gaat niet door,
evenals de Koningsdag, dus alle evenementen zijn vervallen. Dit een verloren jaar voor alles en iedereen.
Vaarwater:
Van de gemeente hebben we nog niets gehoord. We vrezen dat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben
en dat alleen de hoofdzaken oppakken. Gewoon even afwachten. Als de boel weer op gang komt gaan we
weer eens informeren.
Veel van jullie zullen weten dat Gerard is verhuisd i.v.m. zijn spierziekte.
Hij woont nu in een appartement bij winkelcentrum ‘de Heksenwiel’. Het is een serviceflat met een
ontspanningsruimte en nog wat zaaltjes.
Naast zijn appartement ligt een betonnen waterbak met 2 lage fonteinen erin.
Het is ca. 6 meter breed en ca. 55meter lang. Prachtig vaarwater om vrij te varen. Ik heb een plaatje
gemaakt met Google Earth. We kunnen eens gaan onderzoeken wat er daar mogelijk is voor club, mits de
leden het er mee eens zijn. Maar we kunnen altijd navraag doen of we mogen varen in die bak daar.

Gerard stuurde foto’s van het schoonmaken van die bak.

Mooie schoon water zonder planten.
We willen nog onderzoeken of wedstrijden mogelijk zijn in vijver bij de ronde flat.

Modellen in aanbouw:
Gelukkig heb ik wel wat te melden. Jac is druk met de Klipper, die hij heeft verkregen na loting met
Toine van Wezel. Hij stuurde wat foto’s. Verder heeft Jan Leenders de “pen” weer opgepakt om een verslag
te schrijven van de bouw van zijn Rijnsleepboot Damco 21. Dat komt in de volgende nieuwsbrieven.
We beginnen met de Klipper van Jac. Dat Jac veel tijd besteed aan het bouwen is wel te zien.
Onderstaande foto’s bewijzen dit. Hij vertelde mij dat hij al met de zeilen bezig is. De tuigage wordt een heel
andere klus. Dat moet rustig, stap voor stap, opgebouwd worden.

De romp is ruw gereed. Dat wil zeggen nog geen details.

Overzicht van romp met dekken.

Het voor- en achterdek opgebouwd met details en beslag.

De masten staan al klaar

De ra’s van voormast zitten eraan.

Verjaardag:
Ben Ittersum
16 mei
72 jaar.
Alvast gefeliciteerd Ben. Je zult het ook wel met je gezin moeten vieren denk ik. Maar dat is eenmaal zo.
Tot slot:
De volgende nieuwsbrief hoop ik jullie wat te laten weten over een reactie vanuit de gemeenteraad.
Het kwam op het laatste moment binnen. We zijn met een antwoord bezig. Blij dat er toch nog een reactie
komt op onze brief. Hou het allemaal gezond. Tot de volgende nieuwsbrief.
Rinus Damsteegt

