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Een woord vooraf:

Het is alweer augustus en we gaan de bijna de nazomer in. Er staan nog een paar wedstrijden op het
programma. 18 augustus zou de volgende zijn, maar… zie: “Nieuws van het bestuur”.
Daarover meer in deze nieuwsbrief. Verder nog een verslag van Dordt in Stoom.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
We hebben inmiddels proefgedraaid met het parcours bij de kinderboerderij. Het parcours past. De lift en dok
passen nu op de betonnen rand van de vissteiger. Het water was er schoon, maar helaas door die extreme
warmte is ook daar veel blauwalg ontstaan. Volgens de vissers, die daar elke zaterdag vissen, zit het er vol
met blauwalg. Zij vissen wel, maar als ze vissen vangen zijn ze gewoon warm, dus dat is ook niet goed. Door
de wind dreef het vlies weg, maar dat betekent niet dat de bacterie, die dat veroorzaakt, weg is. Wij als
bestuur kunnen geen verantwoording nemen voor het geval er mensen ziek van worden, dus moeten we ook
deze wedstrijd afblazen. We hebben wel een verzoek ingediend bij het waterschap om de gele plomp te
verwijderen uit de Westerparkplas en een flink deel van de waterpest dat in ons vaar parcours ligt.
Tot op heden hebben we nog niets gehoord. Het is ook daar vakantietijd en daarbij staat het water in de
Westerparkplas zo laag dat de bodem langs het looppad droog ligt, dus kunnen we er niet eens een boot in
het water leggen. Wij vrezen dan ook dat ons vaarseizoen naar de knoppen is. Misschien kunnen we in
september en oktober nog wat inlassen bij goed weer.
Activiteiten:
Wij kregen een uitnodiging voor deelname aan de “Heusdense Havendagen”. Dat is 7, 8 en 9 september.
Inmiddels is de organisatie akkoord dat wij met ons bad op zaterdag 8 en zondag 9 september komen.
Graag aanmelden voor deelname bij Chris.
Op de 8e staat een wedstrijd gepland. Als we kunnen varen willen we die een weekje uistellen.
Jullie horen daar nog over. Dit is de site waarop je meer kunt vinden: http://heusdensehavendagen.nl/
Verder zijn wij weer uitgenodigd de Hobby Expo in Dongen. Dat vindt plaats 20 oktober van 12:00 uur tot
17:00 uur en zondag 21 oktober van 11:00 uur tot 17:00 uur in de gemeentelijke sporthal van Dongen.
Verleden jaar heeft Arie met de leiding gesproken over extra tafel om daar actief te laten zien wat
modelbouw is. We moeten daar nog even over praten.
Verslag Dordt in Stoom 26 en 27 mei.
Het was op zaterdag schitterend weer. De zondag is vanaf het middaguur met onweer en een langdurige
regenbui aardig verstoord. Dat was jammer, want de voorspellingen waren voor zondag ook redelijk goed.
Het parkeren was weer een probleem. We mochten eerst niet de parkeerplaats op bij de stoomvoertuigen.
Uiteindelijk stonden ze het wel toe. We konden met 4 auto’s op de parkeerplaats bij het Energiehuis staan,
bij de parkeergarage van de bioscoop. Op zondag kregen we allemaal kaarten voor die parkeerplaats, want
het was maar half vol. Peter Beekmans van Dordt in Stoom kon niet zeggen hoe het over 2 jaar is.
De gemeente Dordrecht heeft elke keer weer verrassingen in petto. De stoomparkeerplaats wordt
gronddepot. We worden dan wel weer uitgenodigd. Afwachten dus maar. Wie dan leeft dan zorgt.
We hopen dat er dan weer meer leden zijn die meedoen, want van de 12 aanmeldingen hebben zich 5
mensen afgemeld. Het zal allemaal wel een reden hebben. Gelukkig hebben we de kramen redelijk kunnen
vullen. Hieronder weer wat foto’s

Zaterdag, mooi weer veel belangstelling

Voor de clubbootjes veel belangstelling

Drukte bij het bad

Frans kon niet, maar we mochten wel zijn modellen
lenen

Dit is ook zaterdag

De zondag was al snel bewolkt, maar wel veel
belangstelling

Dit is nog net voor de regen kwam.

De vloot van Marco en de Otzo van Chris.

We hadden op zaterdag 7 deelnemers op zondag nog maar 6. Gelukkig was Marco er bij. Zijn inzet telde wel
voor twee, zowel voor het aantal modellen als het afbreken in middag. Toen was het gelukkig weer droog.
Zijn zoon was er ook bij. Die voer ook gewoon door tijdens de regen. Omdat de clubbootjes niet waterdicht
zijn van boven konden we die niet meer inzetten. Gelukkig was Peter Beekmans weer blij met onze inzet,
ondanks het weinige aantal leden.
Verjaardagen:
September
Nick ten Hacken
02 september 92 jaar.
Riccardo van Tilburg
20 september 49 jaar.
Ad van den Bosch
24 september 79 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd.
Nick zit nu in een verzorgingshuis in ’s-Hertogenbosch. Tot onze verbazing en misschien ook zijn eigen
verbazing is hij weer redelijk goed. Daar zijn wij blij mee.
Tot slot:
Weer een brief vol gekregen. Het is niet altijd makkelijk. Ik ben nu door mijn verslagen heen. Dus mensen
graag foto’s en/of bouwbeschrijvingen sturen. Tot de volgende Nieuwsbrief.
Rinus Damsteegt.

