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MUSEUMSCHIP HUDSON

Stichting Help de Hudson

De Stichting Help de Hudson bestaat sinds 1989.

De heer P. de Nijs nam het initiatief om de Hudson in de oude staat te herstellen. Sindsdien hebben vrijwilligers heel wat
uren gewerkt om het schip in optimale conditie te houden. Dat doen ze met veel liefde. Ze onderhouden het schip en geven
ook rondleidingen. De magie van de oude zeesleper blijft door hun inzet bewaard.

NU EN DE TOEKOMST
Voor het museumschip HUDSON staat een zeer belangrijk project op stapel.
Het nog originele teakhouten dek vertoont na 78 jaar trouwe dienst diverse lekkages
en moet gerestaureerd worden.
Alle deknaden en afstopdoppen worden vernieuwd. Sommige teakhouten delen zelfs
vervangen.
Dit ambachtelijk werk zal door vakmensen uitgevoerd moeten worden.
Het onder- en bovenwaterschip zullen eveneens onder handen worden genomen.
Hiervoor gaat de Hudson naar De Haas op het voormalig RDM terrein voor een
dokbeurt.
Voordat we de restauratie van de Hudson kunnen starten, hebben we naast onze
eigen financiële bijdrage en het fonds Schiedam Vlaardingen e/o ook financiële steun
van u nodig.
Helpt u mee dit te realiseren. Zo kunnen we de Hudson weer voor jaren in een goede
staat behouden.
Indien u het op prijs stelt kunt u als dank voor uw bijdrage gebruik maken van onze
faciliteiten op de Hudson.
Donaties van particulieren, bedrijven of instellingen zijn meer dan welkom.
Naam bedrijf:…………………………… Contactpersoon:……………………………
Telefoonnummer: ……………………… E-mailadres…………………………………
Datum: …………………………………… Handtekening: ……………………………
Als u wil sponsoren stort op bankrekening NL25RABO0149046022
ten name van Stichting Help de Hudson onder vermelding van sponsoring.

Wij vermelden (als u dat wilt) uw naam op onze websit
“Stichting Help de Hudson”-Postbus 265 - 3140 AG - Maassluis -  010-4359498 -  06-54795037 - Banknr. NL25RABO0149046022- K v K 41131461

info@museumschiphudson.com

www.museumschiphudson.com

