Vereniging

tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem
Maandbrief mei/juni 2014
De maand mei kwam en ging voorbij en de komende vankantieperiode liet zich alweer voelen. Regelmatig
kregen we afzeggingen wanneer iemand een “voorschotje” op de zomervakantie nam en dus afwezig
zou zijn en dat betrof ook mijzelf.
Juni ving aan, maar door die afwezigheid en bijkomende prive-omstandigheden schoot het produceren van
de maandbrief erbij in. Daarom maar en gecombineerde mei/juni maand brief, want er is genoeg te melden.
Vorige maand hadden we nog geen foto van de voortgang aan de zijkanten van het onderstel, maar
daar kunnen we nu wel in voorzien.

Alles wat kaal gemaakt is, is in een “hecht-primer” gezet. Het is daarbij voor ons gunstig dat wij voor
verlichting de roldeur open moeten laten staan (de paar tl-lampen aan het plafond zijn voor goede verlichting
onvoldoende) want, alhoewel niet schadelijk, het stinkt behoorlijk. Ook de voorkant is reeds onder handen
genomen en is inmiddels klaar om in de primer gezet te worden.

Het geheel zal vervolgens geschilderd moeten worden in grondverf, om een egale onderlaag te krijgen als de
deklagen (geel/grijs) aangebracht gaan worden.
Ook de cabinedeuren zijn in de tussentijd van roest ontdaan en de kale plekken met primer behandeld.

Op 20 september a.s. wordt 175 jaar spoor herdacht en gevierd. Ook wij zouden graag aan deze
manifestatie mee willen doen en ons daarbij aan “spoorminnend Nederland” willen presenteren, net zoals dat
bij 100 jaar Haarlem station het geval was.
Het zou voor ons het mooiste zijn als dat zou kunnen op een plaats waar wij goed in het “zicht” zijn en het
is daarbij vanzelfsprekend dat dat het beste zou zijn met een volledig gerenoveerde 232. Wij zijn zoals blijkt al
een flink eind op weg om dat te bereiken, maar er zijn echter nog vele delen die ook nog gedaan moeten
worden en ook aan de motor moet nog het nodige gebeuren.
Op de foto hierboven zijn bijvoorbeeld de huiven te zien waaraan weliswaar reeds begonnen is, ze moeten
echter nog wel verder aangepakt worden.
Gezien de komende vakantie-periode denken wij dat het toch wel allemaal erg krap gaat worden en wij
doen daarom een beroep op iedereen die daartoe in de gelegenheid is een handje toe te steken. Wanneer de
zaterdagen bezwaarlijk zijn hebben we ook al geopperd om op doordeweekse dagen te zorgen dat er “leiding”
aanwezig is, om ook een ieder in de gelegenheid te stellen om te komen.
Moeilijk is het werk niet, er gaat alleen veel tijd in zitten en het is daarom dat wij wel wat handjes kunnen
gebruiken.
Rest mij nog een plaatje van onze “trouwe” 180 te tonen, die weliswaar wat op de achtergrond geraakt is
door het werken aan de 232, maar door ons zeker niet vergeten wordt.
Elektrisch wordt er nog steeds aan gewerkt
en door een aantal “cosmetische” ingrepen
begint het uiterlijk steeds meer de
uiteindelijke vorm aan te nemen.
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