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In onze maandbrief van oktober/november hebben
we er al over gesproken dat het plan was de 232 en
de stalen D tezamen de loods in te krijgen.
Dat is uiteindelijk met veel moeite gelukt, zij het niet
zonder enige aanpassingen.
De eerste proef leerde ons dat de 232 net niet
genoeg naar binnen kon om ook de “stalen” onder
dak te krijgen, want opnieuw kwamen we die akelige
5 cm ruimte tekort.
Op de rails in de loods was echter, naast de
“eindbalk” een tweede set “eindblokken” gelast.
Na zorgvuldig meten bleek dat wanneer wij deze
zouden verwijderen:
1. de sik met de buffers niet tegen de achterwand
zou komen,
2. we net genoeg ruimte zouden hebben om de “D”
binnen te krijgen.
Ook bij opmeten van de stalen D zou deze niet met
de buffers de muur kunnen raken.
Er werd daarom besloten dat het verantwoord was
de voorste blokken te verwijderen.
Dat verwijderen bleek echter nog een zeer arbeidsintensief klusje want de lassers van weleer hadden
een uitstekend stuk werk afgeleverd.
Uiteindelijk werd dat geklaard, ware het niet dat wij
de sik en D in “overtijd” pas binnen konden zetten.
Eerst leek het nog niet te lukken want het was zo
krap dat de handgreep van de roldeur nog in de weg
bleek te zitten.
Echter met een aanpassing daarvan konden we
eindelijk, eindelijk het spul ‘binnenschuiven”.
Hoe dat er nu uitziet en ook hoe krap het is kunt u
zelf zien op de bijgaande foto’s.
Direct werd een eerste blik geworpen op de staat waarin de stalen D verkeerd en gelijk werd
ons duidelijk dat ook hier het nodige werk op ons wacht.
Ook hier weer niet “eventjes schilderen”, maar wel: uit elkaar nemen, repareren, waar nodig
vernieuwen, weer samenbouwen en dan komen we pas aan het schilderwerk toe.
Er zijn echter al een aantal leden die zich daarbij in de handen wrijven om “lekker aan de slag
te kunnen gaan”.

Maar eerst de 232 helemaal af voordat we ons
volledig op de stalen D kunnen gaan “storten”.
Dit houdt echter ook in dat ook hier weer
maanden en maanden van noeste arbeid voor
ons in het verschiet liggen.
Dit brengt echter onze hobby met zich mee en
ook de reden waarom wij deze gekozen hebben.
Wij mogen ons daarbij verheugen in de groei
van het aantal medewerkers.
Steeds meer (man en vrouw) weten de weg naar
onze club te vinden.
Genoeg is het natuurlijk nooit, want er is werk op alle mogelijke manieren te over en wij hopen
dan ook dat er nog velen zullen volgen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij trots zijn op hetgeen wij bereikt hebben.
Het kan natuurlijk altijd beter maar wij zijn uitermate tevreden over hetgeen wij gerealiseerd
hebben en wat voor het komende jaar reeds in gang gezet is.
Rest mij iedereen die daaraan bijgedragen heeft persoonlijk te bedanken en met de hoop dat
dit gecontinueerd zal worden sluit ik voor dit jaar af.
Kees Demmers

De stichting WIJS en de vereniging BSH
wensen alle medewerkers, sponsors, donateurs, belangstellenden
(en hun dierbaren)
en allen die in enigerlei vorm bijgedragen hebben aan dit voor ons zo
succesvolle jaar
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