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Een woord vooraf:

Dit wordt al weer de laatste Nieuwsbrief van 2018. De kortste dag en de feestdagen hollen naderbij.
We hebben een vreemd jaar achter de rug. Veel evenementen en weinig varen.
We hopen dat we volgend jaar weer normaal onze wedstrijden kunnen varen.
Dit keer hebben we 2 verslagen in de Nieuwsbrief. Dongen, de Hobby Expo en de Verzamelbeurs in Utrecht.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
We hebben Kees Voesenek weer gevraagd of hij kans ziet om de school te vragen of wij daar weer mogen
vergaderen.
Verder hebben we tot onze verrassing en spijt 3 afzeggingen gekregen.
Dat zijn Marco Sanders, Sietse Groen en de grootste verrassing Arie Penning.
Alle drie zeggen dat ze te weinig tijd hebben om normaal contact met de club te kunnen hebben.
Wij zien dat ook en hebben er begrip voor. Voor ons ledenbestand is het wel triest, want hebben nu nog
maar 24 leden. Het bestuur gaat overleggen hoe we meer publiciteit voor onze vereniging kunnen maken.
We hopen wel, als ze weer meer tijd hebben, ze weer als lid te mogen begroeten.
Activiteiten:
De eerste activiteit is zaterdag 5 januari 2019. Dan houden we weer onze Nieuwjaarsbijeenkomst in de
Westerwiek. We vieren dat weer met koffie/thee en worstenbroodjes.
Aanvang 10 uur.
Verslag Hobby Expo Dongen
We zijn daar weer met leuk aantalleden geweest. De belangstelling was redelijk te noemen. We hadden
weer een mooie presentatie met de nodige modellen.
Hieronder wat foto’s.

Verslag Verzamelbeurs Utrecht.
Omdat Arie penning in de organisatie zit van de beurzen kon hij regelen dat wij mee konden doen met de
verzamelbeurs in Utrecht. Het kwam allemaal op het laatste moment. Het was een experiment om
modelbouw toe te voegen aan deze grote beurs.
Omdat het zo laat kwam kreeg de modelbouw een plaats uit de looprichting van het publiek. Dat wist men
ook niet van te voren, want de doorgang van Hal 7, waar wij stonden naar Hal 11/12 liep door de
modelbouw.
Toch kwam er nauwelijks publiek, wat erg jammer was. Vermoedelijk omdat in die hallen alleen platen, Cd’s
en Dvd’s te koop waren. Die mensen zoeken geen modelbouw, zeker als ze dat niet wisten en niet
interesseerden. Arie vertelde dat ze volgend jaar de opstelling anders gaan maken. We hopen dat we ook
dan weer mee mogen doen, want publiek was er genoeg, alleen niet bij de modelbouw, getuige
onderstaande foto’s.

Onze stand.

Overzicht van boven.

De stand van de andere kant.

Van boven met vaarbassin van 8x8 meter van
Neptunus uit Rotterdam

Wij stonden verbaasd hoe snel Neptunus het bad leeg haalde met 2 dompelpompen. Ze hebben wel een
mooi speciaal hulpstuk om de knik in de slang vanaf de pomp tot de badrand te voorkomen. Misschien ook
een goed idee voor ons.
Verjaardagen:
Januari
Rob de Vilder
10 januari
Marco Sanders
20 januari
John Scheepers
22 januari
Alvast van harte gefeliciteerd.

73 jaar.
47 jaar. ( Marco staat er nog omdat nog lid is tot 1 januari.)
67 jaar.

Tot slot:
Ik hoop nog wat foto’s te krijgen van de feestavond, die komen dan in de volgende Nieuwsbrief in begin
januari.
Ik wens jullie allemaal, mede namens Rob en Chris, heel gezellige en fijne kerstdagen
toe en een goede jaarwisseling.
Rinus Damsteegt.

