De besturen van de WIJS en de BSH danken
allen die
ons het afgelopen jaar gesteund hebben.
Als lid/vrijwilliger, als sponsor (financieel of materieel), als donateur of door raadgever/steun te
zijn wanneer dat nodig was.

Iedereen wensen wij

Fijne feestdagen
én
tot ziens in het nieuwe jaar!
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Weer is er een jaar verstreken, een jaar dat opnieuw gekenmerkt werd door vele ups en
downs.
De 180 is een opvallende verschijning geworden door het “rode jasje” en veel materiaal
hebben wij kunnen verzamelen om het verder herstel mogelijk te maken.
Met andere verenigingen die ook eigenaar van een DE2 stel zijn is contact gelegd.
Door onze deelname aan het wijkfeest hebben we niet alleen onszelf kunnen promoten,
maar hebben we daardoor ook met de buurtbewoners en huurders van “het Seinwezen” een
betere verstandhouding opgebouwd.
De stalen D staat te pronken in zijn “oude/nieuwe” kleur en het herstel van ons treinstel is
ook weer enige stapjes vooruitgegaan. Dat laatste is dan een van de tegenvallers want graag
hadden wij gezien dat “ons Marleentje” veel verder geweest zou zijn.
De kou, de regen, steeds weer moeten wij ervaren dat het feit dat ons treinstel buiten staat
een enorme belemmering is en het herstel in belangrijke mate in de weg staat.
Van de vele nieuwe gezichten die wij het afgelopen jaar bij ons hebben zien verschijnen zijn
er dan ook weer vele die door dit feit van verdere deelname hebben afgezien.
Hoe goed ons treinstel feitelijk ook is, er zullen een aantal hele grote operaties uitgevoerd
moeten worden die onder deze omstandigheden absoluut niet uit te voeren zijn. De gehele
buitenzijde zal “kaal” gemaakt, het plaatwerk en raamlijsten hersteld, geplamuurd en
opnieuw gegrond en geschilderd moeten worden. Eenieder kan begrijpen dat dit, zeker
gezien het feit dat er meestal slechts op zaterdag gewerkt wordt, niet in de buitenlucht uit te
voeren is. Zelfs wanneer het schilderwerk (wat al een voorstel en een aanbod was) op een
andere (meer geoutilleerde en “professionele”) locatie plaats zou kunnen hebben.
De voorbereidende werkzaamheden zouden dan toch eerst door ons afgerond moeten
worden.
Ook het feit dat wij door het verwijderen van het wissel naar het hoofdspoor genoodzaakt
zijn de “tuin van het Seinwezen” op termijn te verlaten is voor ons een minpuntje.
De toegankelijkheid zullen we missen (en dan bedoel ik niet die voor zwervers) en de
mogelijkheid om materialen, gereedschappen en onderdelen rechtstreeks bij het materieel
te krijgen. Maar zoals iemand al eens zei: ‘aan elk nadeel zit een voordeel’ en we zullen op
een nieuwe locatie weer andere mogelijkheden krijgen.
Het nieuwe jaar zal zonder twijfel ook weer andere veranderingen laten zien.
Echt makkelijk zal het ook in 2013 niet worden, want als ik een ding in mijn leven geleerd
heb is het alleen makkelijk door te zeggen dat iets te moeilijk is en het dan niet te doen.
Ik breng daarvoor maar weer de bijna hopeloze staat waarin de plan U 113 verkeerde in
herinnering. De Rode Duivel waarvan door velen gezegd werd dat het een verloren strijd was
te pogen hem te herstellen en dat wij onze mogelijkheden om het toch te doen verre
overschatten.
Ook wij zijn toen weleens de wanhoop nabij geweest en vroegen ons af waar we aan
begonnen waren. Echter met de hulp van een groeiend aantal helpende handen, gulle

gevers en steun van specialisten lukte het ons in een voor velen onmogelijke gehouden
‘spanne tijds’ hem weer rijvaardig te maken.
Om onze plannen, dromen en idealen met betrekking tot de 180 te realiseren vraagt in het
nieuwe jaar van ons gewoon “stug” door te gaan en zeker niet op te geven. Contacten zullen
bestendigd en verder uitgebouwd, ons beloofde onderdelen verzameld en opgehaald en
middelen gevonden moeten worden om ook onze financiële situatie te verbeteren.
Want hoezeer wij dat ook zouden willen, sommige zaken zijn nu eenmaal niet “om niet” te
verkrijgen en hoe klein het “vriendenprijsje” ook is ze gaan vaak onze mogelijkheden te
boven. Dat zijn de zaken waar wij in het komende jaar onze schouders onder moeten gaan
zetten en daarvoor zijn ook reeds de nodige stappen gezet.
In de volgende maandbrieven zullen wij u dan ook, wanneer er ontwikkelingen te melden
zijn, daarover informeren en wij vertrouwen daarnaast op een “bloeiend” en succesvol
nieuw jaar.
IJmuiden, 21 december 2012
Kees Demmers

