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Een woord vooraf:
We zitten alweer op midden februari. Wat gaat de tijd nog snel. En dat terwijl er nu een lenteweekje is.
Ik hoop niet dat dit een voorbode is van alweer een hete zomer. Hopelijk is het maaiprogramma van het
waterschap voldoende om onze wedstrijden te houden in het Westerpark.
Ik heb niet veel kopij volgens mij.
Als er mensen zijn die mij foto’s hebben gestuurd en ik heb er nog niets mee gedaan, laat het mij dan even
weten, want ik heb nu zoveel foto’s van het Stormanker, dat ik het spoor bijster raak als ik er in ga wroeten.
Ik ga er nu vanuit dat ik alles heb behandeld, dus ga toch maar proberen deze Nieuwsbrief weer vol te
krijgen.
Rinus Damsteegt
Nieuws van het bestuur:
Onze publicaties in de pers hebben nog niet veel reacties opgeleverd. Veel bladen plaatsen het niet en je
hoort er verder niets van. De enige die het geplaatst hebben, zover nu bekend bij mij, zijn Het Kanton
(Oosterhout) en Nieuw-Ginneken.
Ik heb voor alle leden een lidmaatschapskaartje gemaakt. Ik heb ze aan Chris gegeven, zodat hij ze kan
uitdelen op de zaterdagmorgen. Op vertoon van dat
kaartje krijg je 10% korting bij Bliek Modelbouw.
Hiernaast een afbeelding van het Kaartje.
Het is ter grootte van een pasje, maar iets smaller
uitgevallen. Ik hoop dat Rienus het goed vindt dat ik zijn
supplieer heb “misbruikt”. Ik vond deze foto wel passen.
Mensen die het liever digitaal willen hebben, kunnen dat
ook krijgen. Dan wel op fotopapier afdrukken, anders is
het zo verkreukeld. Ik hoor graag van jullie.

Het mooie plan van Dirk voor een ronde speelvijver in het grasveld tegenover de Westerwiek is vooralsnog
door de gemeente afgewezen. Ik vind dat een beetje TE cru. Ik heb daarom een antwoord geschreven dat
wij het met deze directe afwijzing niet eens zijn. Wij zouden er graag even mondeling over willen praten.
Hieronder zijn antwoord:
Beste Rinus,
Ik heb het voorstel van jullie leden over de aanleg van een vaarbak besproken met collega’s van stedelijk water en
klimaatadaptatie. Zij geven aan dat ze geen kansen zien om dit te realiseren omdat het park met bepaalde gedachte
van vergroening zijn aangelegd. Het onttrekken van het groen aan de buitenruimte wordt niet als wenselijk gezien op
deze locatie.
Met groeten,
Merlijn Hoftijzer
Adviseur Ecologie

Ik heb dit geantwoord
Dank voor je mails Merlijn,
Deze laatste is wel héél teleurstellend.
Er zou toch minstens een onderzoekje gedaan kunnen worden.
De gemeente zou die bergen willen weg hebben. Een alternatief is heel mooie speelvijver voor de mensen uit deze
wijk. Dit park is toch geen natuurgebied?? Ik dacht dat zo’n park voor de gemeenschap is om een beetje te kunnen
recreëren. Daar kunnen wij aan bijdragen. Dit kan door b.v. een recreatiedag te organiseren met varen voor de
kinderen in deze vijver met onze bootjes.
Is er nog een ander kanaal om dit bij de gemeente in te brengen?

Misschien wordt het dan om zijn minst overwogen. Europa staat misschien te springen om dit te subsidiëren.
Dit laatste bedoel ik niet echt serieus, maar ik had toch een meer gefundeerd antwoord van je collega’s verwacht.
Wat je ontrekt is alleen een stuk grasveld, als die berg weg is.
Als er nu belangrijke natuur opgeofferd zou worden hebben ze gelijk.
Wij zouden het toch erg op prijs stellen als het als voorstel breder wordt ingebracht, ook bij recreatie instanties bij de
gemeente. Wij zouden hier erg graag betreffende ambtenaren over willen praten. In de modelbouwwereld komt Breda
meteen op de kaart, evenals Titanic in ’s-Hertogenbosch.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Rinus Damsteegt
Het argument dat ze geen natuur willen opofferen vinden wij een beetje onzin. Die bult willen ze weg
hebben dus missen ze een stuk grasland, want er staan geen bomen en struiken. Daarbij is een plas water
ook natuur toch? Dat we weinig kans hebben is zeker, maar we blijven er toch fanatiek op doorhameren,
desnoods via de politiek. De ecoloog is op vakantie tot 25 februari, dus moet ik mijn mail opnieuw sturen na
die datum. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.
Activiteiten:
1)
Wij zijn uitgenodigd voor Snertvaren bij Replica. Dat is op 16 maart a.s.
We kunnen inschrijven tot 28 februari. Graag met spoed aanmelden bij Chris.
2)
Onze eerste vaarwedstrijd op 30 maart. Zoals jullie weten heeft Chris die vroeg in het programma
gezet om de waterplanten voor te zijn. Afhankelijk van het weer verwachten wij de deelnemers rond
10.30 uur aan het water. We gaan dan ook de alternatieven van Hans van Rossum uitproberen als
dat mogelijk is.
3)
Wij zijn uitgenodigd mee te doen met de demonstratie bij de Vlaggetjesdag in Drimmelen.
Na lange tijd mogen we weer. Dat is op 5 mei a.s. We gaan met het bassin. Details volgen nog.
4)
Verder is er nog het vaarweekend via de ANSF in Amsterdam. Tot op heden hebben we nog
geen enkele reactie gezien. Is er echt niemand die er heen wil gaan? Alles wordt keurig verzorgd.
We wachten verder af.
Modellen van leden:
Via vereniging De Lijn kwam ik in contact met een kapitein die op de cruiseschepen vaart.
Hij stuurde mij schitterende foto’s van de Blijdendyk. Hieronder verkleind weergegeven.

De foto’s zijn van na een grote verbouwing. De schoorsteen is de hoed kwijt en naam is nu “Y” i.p.v. “IJ”.
Met de oude foto’s er naast kan ik er heel veel details vanaf halen.
Wanneer zal de mijne het ruime sop kiezen???
Verjaardagen:
Maart:
Jac Boomaars
03 maart
Dick Bosman
20 maart
Beide heren alvast van harte gefeliciteerd.

75 jaar.
66 jaar.

Tot slot:
Ik moet toch snel tijd gaan maken voor inbouw van de nieuwe motor in mijn Zwarte Zee III. Ik ben nog
steeds druk met de bouwplaat van de Liberty. Ik wil die graag gereed hebben zodat ik weer aan het echte
model kan gaan werken. Deze brief is vol dus tot de volgende Nieuwsbrief.
Rinus Damsteegt.

