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Een woord vooraf:
Ik had jullie een extra Nieuwsbrief beloofd. Dit n.a.v. de overdracht het door ons gebouwde model van de Stad
Geertruidenberg op 13 oktober. Het is nog een heel verhaal, dus veel lees en kijkplezier.
Rinus Damsteegt
Laatste aflevering van het bouwverslag Stad Geertruidenberg II:
Het model is nu echt gereed, compleet met vitrine. De foto’s zullen jullie leiden tot de “doop”

Het gerede model op de vitrineplank vastgezet.

Let op de vaten en loopplanken op het voordek.

De versierselen zijn decals.

De ankerlier, anker en kraantje. Voorop het “hondenhok”.

Let op de kettingen in de reling. Op schaal gemaakt

Het stuurbordes. Hier stond de roerganger op.

De brug. Komt hier de naam van de brug op een schip vandaan?

Het middenschip met loopbruggen.

Het toegangstrapje aan SB, opgeklapt.

Het toegangstrapje aan BB, uitgeklapt.

De toegangstrapjes zitten zowel aan BB en SB. Aan de bakboordzijde zijn zowel trapje als bordes neergeklapt
als toegang van passagiers vanaf de steiger. Aan stuurboord zijn zowel trapje as bordes opgeklapt.
Tijdens het varen waren uiteraard beide zijden opgeklapt. Dat is ook op de foto te zien.

Het rader, mooi in detail.

Het rader met de “raderkast”.

Overzicht hoofddek met raderkasten.

Detail van het roeibootje en opgeklapt bordes met trapje

Vaten, loopbruggen en middenschip.

Naambordje voor vitrine

Model gereed voor transport naar Geertruidskerk

De overdracht aan ‘Stichting Vrienden van Museum De Roos’.
Op woensdag 13 oktober is het model overgedragen.
Voor de officiële samenkomst heeft Omroep Brabant een filmsessie opgenomen met interviews.

Het model wordt uitgeladen bij de kerk

De Kap moest eraf voor de film

We werden geïnterviewd.

Als een bruidje gaat het model door kerk

Cees maakte ook wat foto’s

Grapje van Cees

De vlag van Geertruidenberg gaat erover

Klaar voor de “doop”

De film van Omroeproep Brabant is op de site gezet. Duur, 1,50 min.
Om 14.00 uur begon de bijeenkomst voor de onthulling / “doop”, overdracht aan de
‘Stichting Vrienden van Museum De Roos’, die het weer doorgaven aan het museum bestuur.
Eerst werd iedereen welkom geheten door Cees Schuller, initiatiefnemer van dit project.
Daarna kreeg Rinus Damsteegt, voorzitter van Modelboot vereniging ‘Het Stormanker’, het woord om de
bouw van het model toe te lichten, daarna vertelde Cees Schuller over de geschiedenis van het schip,
Waarna Modelboot Vereniging ‘Het Stormanker’ de doop liet verrichten door mevr. Eli Zijlmans, echtgenote
van stadshistoricus Bas Zijlmans. Na de doop heeft ‘Het Stormanker’ het model overgedragen aan de
stichting. Cees Schuller nam het in ontvangst en gaf het meteen door aan museum voorzitter Ron Haverman
van het museum. Die sprak nog een dankwoord.
Hieronder een foto impressie.

Eli staat klaar om de doop te verrichten

Met de volgende woorden werd het model gedoopt:

“DOOR HET WEGTREKKEN VAN DE VLAG VAN GEERTRUIDENBERG DOOP IK U
STAD GEERTRUIDENBERG II EN WENS U EEN MOOI PLAATSJE IN ONS MUSEUM DE ROOS”

Eli bewondert het model.

Een fles wijn als dank voor

Daarna kon iedereen het model bekijken.

Links de nieuwe “eigenaar” Ron Haverman

Hierna was er nog een receptie in de Crypte met een drankje en een hapje.
Afsluiting:
Het is een prachtig model geworden.
Het was veel werk, maar na 14 maanden hebben we een resultaat gekregen dat museumwaardig is.
De gegevens waren eigenlijk nihil.
Tot slot nog de dia in vergelijking met model:

Tot slot:
Graag tot de volgende Nieuwsbrief. Ik kan weer bouwverlsagen omntvangen, Rinus Damsteegt

