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De maand juli is voorbij en ook al een stukje van de maand augustus.
Zoals al zo vaak gezegd; de zomermaanden zijn niet onverdeeld in ons voordeel.
Echter een plezierige bijkomstigheid is dat we regelmatig van “de vakantiegangers” mooie
beelden toegestuurd krijgen.
Niet alleen Middellandse zeeën enz,
maar deze keer ook foto’s uit Japan.
Daaronder ook “spoorsfeerbeelden”
want ja ook daar hebben ze “treintjes”.
Vele beelden hebben we daarvan
mogen ontvangen want daar ga je niet
voor een weekend heen.
Even een tweetal plaatjes om aan te
geven hoe dat er daar in het “land van
de rijzende zon” er uitziet.
Naast hypermodern ook oud materieel.
Met blijdschap geven wij kennis!!!
Nee we hebben geen geboorte in onze ledengroep maar we zijn door de gulle schenking van
Oliehandel Klaas de Boer uit IJmuiden 60 liter motorolie voor ons “Storkje” rijker.
Eindelijk, eindelijk kunnen we werk gaan maken, als onze “diesel-techneuten” weer allemaal
terug zijn van vakantie, om de motor weer te laten draaien.
Natuurlijk moet er eerst nog genoeg gedaan worden om dit mogelijk te maken.
Maar de olie is natuurlijk al een enorme stap in de goede richting.
Daarnaast is er in de afgelopen weken, ondanks een kleiner groepje, toch flink wat werk
verzet.
De oliedrukmeter heeft inmiddels een nieuw stukje leiding gekregen maar moet nog vastgezet
worden, de brandstofkranen zijn in een betere positie gebracht en ook moet de motortemperatuurmeter nog geplaats worden.
En last but not least: alle leidingen moeten nog op lekkages gecontroleerd worden.
De motorhuif begint steeds completer te worden nu de luiken weer teruggeplaatst zijn.
Ook dat leek weer een eenvoudig klusje, maar zoals zoveel……
Bij het demonteren waren wij genoodzaakt, doordat de scharnierpennen niet meer te
verwijderen waren en er geen ruimte was deze uit te boren, de scharnieren er af te slijpen.
Gelukkig zijn wij niet voor een gat te vangen en “lasser Ronald” kon daarbij weer naar hartelust
er op los lassen en de bevestiging herstellen.
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden doet het spreekwoord ons geloven, daarom maar
vijf plaatjes voor de zekerheid.
En op volgorde: passen, lassen, bijwerken en hoe het er dan uitziet en de huif met de luiken er weer op.

In de vorige nieuwsbrief heb ik al wat geschreven over Ronald en zijn vriendin Deniece (nu
goed geschreven Ronald) en hun schoonmaakactie in onze verblijfsruimte.
Nou heeft in het verleden Marco en zijn vriendin dit al eens gedaan met een prima resultaat,
maar het moet eerlijk gezegd worden, door de manier waarop wij “huishouden” was dat wel
weer eens een keer nodig.
Al eerder had Deniece eens een keer opgeruimd enz., deze keer is Ronald bijgesprongen.
Ramen lappen (ja we weten het, met een verkeerd vestje), keuken, toiletten, wasruimte enz.,
enz. schoonmaken, wanden afnemen, vloeren schrobben, ze zijn een hele zaterdag samen
bezig geweest.
Het resultaat mocht gezien worden, voor zover dat mogelijk is glom en blonk alles ons weer
tegemoet.
Deniece en Ronald bedankt voor jullie inzet en…. dat we de “pen op ons neus” hebben
gekregen vinden we eigenlijk helemaal niet erg, als jullie ons blijven helpen de boel leefbaar te
houden.
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