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Woord vooraf
gehele dek weer voorzien van de nodige primer,
tussenlagen en eind aflaklagen met antislipkorrels.
Alles weer met twee componenten verfsysteem
geleverd door de FOV. De laatste verflagen hebben
i.v.m. de hete dagen s ’morgens vroeg en s’avonds na
eten aangebracht om zo te voorkomen dat we op een
te heet oppervlak gingen schilderen. Dit is uiteindelijk
fantastisch gegaan met behulp van vele handen en een
goed afgestemde planning hadden we deze klus op tijd
klaar voordat we weer moesten gaan varen.

Het vaarseizoen begint weer naar het einde te lopen en
staan er nu ook geen geplande vaartochten meer op
de planning.
Afgelopen kwartaal hebben we nog een paar leuke
vaartochten kunnen maken in combinatie met de
geplande acties in Lemmer en Harlingen.
Qua groot onderhoud uitwendig zijn we nu geheel
klaar en kunnen we nu verder gaan werken aan de
binnenkant van het schip waar ook al een start mee is
gemaakt inmiddels.

Nu we weer in een regen periode terecht zijn gekomen
voelt het direct al een stuk veiliger aan dek wat betreft
het mogelijke uitglijden. De antislipkorrels doen hun
naam eer aan.

Vertrek vanuit Leeuwarden naar Lemmer (foto D. v.d. Wetering)

Laatste schilderwerk aan het dek afgerond
In de tussenliggende periode nadat we vanuit
Zwartsluis weer in Leeuwarden zijn gekomen en de
eerst volgende vaartocht naar Lemmer, zijn we niet stil
gaan zitten. Op het dek na was alle verf al verwijderd
geweest vanaf de schoorsteen tot en met een deel
onder de waterlijn en geschilderd.
We zijn met man en macht aan de los gebarsten om het
gehele dek van voor tot achter ook geheel van alle verf
en roest te ontdoen. Met de temperaturen van de
afgelopen zomer was dat niet altijd een pretje, maar
ondanks dat is er toch stug doorgewerkt en is het

Het eindresultaat mag er zijn
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Schilderwerk gestart in de machinekamer

Ir. D.F. Woudagemaal Combi-arrangement

Onze vrijwilliger en machinist Jan Leijenaar is afgelopen
periode gestart met de eerste schoonmaak, schuur en
schilderwerkzaamheden in de machinekamer. De
machinekamer ingang boven de stookplaat is
inmiddels weer super netjes wit geschilderd. Het is
meteen ook merkbaar in de machinekamer dat er nu
meer licht reflectie beneden komt.
De
machinekamerkap boven de stoommachine was vorig
jaar al geheel wit geschilderd aan de binnenzijde en
vanaf dat punt is Jan nu verder gegaan en heeft
rondom de machine al een groot deel gereinigd en
geschilderd. Onvoorstelbaar wat een likje witte verf
doet met de hoeveelheid licht in de machinekamer.

Er stond op zaterdag 27 augustus een Combiarrangement gepland voor het Ir. D.F. Woudgemaal in
Lemmer. We hadden voor de aanvang van deze
vaartocht een oproep geplaatst op onze Facebook
pagina met een meevaar aanbieding voor
geïnteresseerden. Hierop kwamen een aantal reacties
en zo konden wij op de heenreis naar Lemmer op
vrijdag 25 augustus een aantal passagiers meenemen
die konden genieten van deze prachtige tocht over de
Friese wateren.

Nu we weer voor de wal in Leeuwarden liggen kan dit
werk stukje bij beetje voortgezet worden en zal
uiteindelijk de machinekamer er weer “om door een
ringetje te halen” uitzien.

Advertentie op website Woudagemaal
Jan bezig met machinekamer ingang

3

Boordtelegram
Sept.

2022

Nr. 23

In Lemmer konden we weer aanleggen op ons “eigen”
plekje vlak voor de oude sluis aan de steiger. Een aantal
van onze gasten hadden s ‘morgens vroeg al een auto
ter plaatse op het parkeerterrein achter het bedrijf
van Sterk Seafood in Lemmer gebracht. Wij mogen
onze gasten daar gratis laten parkeren waar wij Sterk
Seafood zeer dankbaar voor zijn. Een paar ander gasten
konden meerijden met het busje van A.G.W. Zurich
(Jacob van der Horst) . Jacob kwam zoon Wiebe
(vrijwilliger) ophalen uit Lemmer en hadden nog wel
een plekje vrij in de auto om een aantal gasten van ons
weer in Leeuwarden terug te brengen. Hartelijk
bedankt daarvoor namens de Stichting.

Onderweg met gasten op het IJsselmeer

Zaterdag middag hebben we het Combi-arrangement
gevaren met gasten van het Ir.D.F. Woudagemaal. Na
ontvangst met koffie en thee aan boord, exact om
13.00uur vertrokken voor een vaartocht van twee uren
over het prachtige IJsselmeer.
Om 15.00uur hebben we weer afscheid genomen van
hen en konden ze hun weg vervolgen voor een bezoek
aan het bezoekerscentrum en stoomgemaal.
Zondagmorgen weer nieuwe gasten mogen ontvangen
die mee terug zijn gevaren naar Leeuwarden. Al met al
kunnen we op een zeer geslaagd vaarweekend terug
kijken. Voor alle nautische informatie onderweg maken
wij al vele jaren dankbaar gebruik van de gesponsorde
digitale waterkaarten van Stentec Navigation Software

Vertrek met gasten vanuit de haven van Lemmer
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Visserijdagen Harlingen 2022
Na enig overleg met Andries Koornstra van de
Organisatie van de Visserijdagen hebben we een onze
ligplaats gekozen achter de Zwerver III van Van Stee
Offshore . Hier was voldoende ruimte om op een veilige
manier de passagiers aan boord te laten gaan. Door de
bemanning zijn we zeer gastvrij ontvangen en mochten
we van vele faciliteiten gebruik maken waaronder de
douches voor onze machinisten waar ze dan ook zeer
dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Vrijdagmorgen 2 september zijn we naar Harlingen
gevaren om de laatste voorbereidingen te treffen voor
het passagiersvaren tijdens de Visserijdagen Harlingen.
Nadat we de Tjerk Hiddessluis gepasseerd waren,
konden we direct langszij de bilgeboot komen om de
bilge onder de stoommachine leeg te laten zuigen.
Direct kwam ook aan de onze andere zijde de
bunkerboot van Oliehandel Klaas de Boer B.V. Van hen
mochten we naast een hoeveelheid op eigen kosten
gebunkerde brandstof ook 500 liter brandstof
gesponsorde brandstof in ontvangst nemen. Dit om de
Visserijdagen weer tot een succes te kunnen maken.
Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor en hebben hun
vlag direct hoog in de mast gehesen.

Onze ligplaats aan de Zwever III van Van Stee Offshore

We hebben ook deze editie weer vele gasten mogen
verwelkomen voor een vaartocht door de zeehaven en
tijdens de vlootschouw op de Waddenzee. Wij kijken
terug op een zeer geslaagd vaarweekend en komen
volgend jaar graag weer naar Harlingen.
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Open Monumentendag 10 en 11 september

Stoppen Bram Jonas als vrijwilliger
Van onze vrijwilliger (machinist) Bram Jonas kregen wij
een paar weken geleden een bericht dat hij zijn functie
als vrijwilliger bij ons opzegt. Door een hele drukke
baan als werktuigkundige aan boord van een haven
sleepboot en een opleiding, komt hij er niet aan toe om
ons regelmatig te helpen. Ook het gaan stichten van
een eigen gezin speelt hierbij parten.
Mocht er in de toekomst weer meer tijd en ruimte zijn
is hij altijd weer welkom.
Vanuit het Stichtingsbestuur willen wij je in ieder geval
bedanken voor de momenten die je bij ons aan boord
bent geweest en hebben dat altijd wel als zeer prettig
ervaren.
Wij wensen Bram dan ook veel geluk en voorspoed
voor de toekomst.

Op zaterdag 10 en zondag 11 september was het Open
Monumentendag door het hele land. Ook wij hadden
bedacht om de deuren van de machinekamer open te
stellen inclusief draaiende stoommachine. Omdat wij
zelf wat laat met dit idee op tafel kwamen, konden wij
helaas niet meer mee liften op publicaties vanuit het
Historisch Centrum Leeuwarden. Wel mochten wij een
vlag van hen lenen om toch duidelijk herkenbaar te zijn
tijdens deze twee dagen.
Helaas kwamen er niet heel veel passanten een kijkje
nemen en viel deze actie dit jaar enigszins wat tegen.
Hier moeten we voor een volgende editie wat meer tijd
en aandacht aan schenken. Desondanks was het voor
onze vrijwilligers wel een mooi weekend om wat te
kunnen stoeien met de brander installatie en de
stoommachine. Dit levert altijd weer leer momenten
op en dat is ook belangrijk.

Verplichte AED
Voor het verplicht aanwezig moeten zijn van de AED
aan boord tijdens alle vaartochten dit vaarseizoen,
willen wij onze sponsor vdbkeuring.nl weer bedanken
voor het beschikbaar stellen van dit apparaat

Ten slotte…
Aan alles komt een einde, zo ook aan dit vaarseizoen.
Wij gaan de boot weer klaar maken voor de
winterperiode zodat we daarna aan de nog lopende
projecten kunnen gaan werken en een aantal
werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren die gaande
weg dit vaarseizoen zich hebben aangediend.
.
Arend Cnossen (voorzitter)
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Sponsoren & samenwerkende partijen
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Stichting Stoomboot Maarten is
aangesloten bij:

Jenna Safety – Dronrijp
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