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De zomeractiviteiten zijn voor de meeste
van ons achter de rug. In ieder geval is het
bestuur van de Stichting ‘Help de Hudson’
weer paraat om u enige mededelingen te
doen over welke activiteiten in het
afgelopen jaar zijn gepasseerd en welke
activiteiten nog in het verschiet liggen.

Onderhoud schip
De gehele machinekamer is schoon gemaakt en in de verf gezet. Het stuurhuis
heeft aan buitenzijde een grote
onderhoudsbeurt gehad, het houtwerk op
de brug is opnieuw gevernist.
Een gedeelte van het sloependek (BB
voor) moest vernieuwd worden.
Het binnenwerk van de schoorsteen
tevens onder de brug is gebikt en in de
verf gezet.
De SB drinkwatertank is schoongemaakt
en in de coating gezet.
Ook is de boiler vernieuwd.
De voorpiek is onderhanden genomen en
uitgebreid met twee kooien. Tevens is in
de voorpiek een computer met printer
geïnstalleerd voor het administreren van
de goederen en de voorraad van artikelen.
“The old lady” vraagt veel zorg en onderhoud, onze vrijwilligers werken er hard aan
om het schip in goede conditie te brengen
en te houden zodat het schip nog vele
jaren behouden kan worden. U financiële
steun is daarbij van groot belang.

Onderhoud museum
Aan de voor- en achterzijde van de
Industriedieselmotor zijn beschermkasten
gemonteerd van perplex.
Tevens werd een roestvrijstalen hek
rondom het draaiende vliegwiel geplaatst.
De dieselmotor wordt d.m.v. een
elektromotor in beweging gebracht, met
het originele geluid van een Industrie op
de achtergrond. Tevens werden een
aantal carterdeksels verwijdert, zodat men
het draaiende gedeelte kan bewonderen.
We mochten als bestuur drie nieuwe
suppoosten verwelkomen en wij hopen
dat ze een fijne tijd op de ‘Hudson’ mogen
hebben.

Het bestuur van de Stichting ‘Help de
Hudson’ heeft een zeer bijzonder mooi
model van de Hudson van dhr Bakker in
ontvangst mogen nemen. Dit prachtige
model heeft een prominente plaats
gekregen in de hut van de ‘Ouwe’. We zijn
de heer Bakker zeer erkentelijk voor dit
prachtige model, menig werkuurtje is in dit
model gegaan.
Het bestuur ontving ook een paravaan, dit
gaf aanleiding voor tekst en uitleg van het
gebruik. De heer Henk Vliegen heeft een
tekening van de paravaan gemaakt. Een
fotokast is aan boord gekomen voor de
uitleg van PLUTO (Pipe Line Unter The
Ocean)
Tevens is in SB bunkerruimte een kast
gemonteerd, waarin diverse nautische- en
technische objecten zijn te bezichtigen.

Hoe zetten we de ‘Huson’ in de
picture?
Het bestuur van de Stichting ‘Help de
Hudson’ is toegetreden tot de Stichting
Historische Sleepvaart. In deze stichting
zijn het Nationaal Sleepvaart Museum, de
Stichting Hollands Glorie (Furie) en de
Stichting Maritieme Collectie Rijnmond
(Elbe) vertegenwoordigt.
Met z’n vieren waren we in de stand
present op Maritieme Expo in de Ahoy
hallen in Rotterdam.
De Hudson lag in Waalhaven tijdens de
officiële openingen van het kantoor van
Smit, dit was toch bijzonder, een schip van
65 jaar oud, behouden teruggekomen uit
de 2e Wereldoorlog en later nog vele
reizen voor Smit met succes voltooid en
nu dat dit schip bij deze gelegenheid
aanwezig was.
Op 4 mei legde het bestuur een erekrans
bij “De Boeg”, het monument in Rotterdam
ter nagedachtenis aan de opvarenden van
de Koopvaardij in de Tweede
Wereldoorlog, die op zee hun leven gaven
voor de vrijheid van ons land.
Ook op het Loggerfestival in Vlaardingen
was de ‘Hudson’ aanwezig, voor de
verkoop van artikelen stond op de wal een
stand. Natuurlijk waren we aanwezig op
de Furiade in Maassluis, onze thuishaven.
Velen wisten de weg naar de Hudson te
vinden en menig mijltje werd er weer
gevaren. De sfeer en het weer was goed
en we kunnen wel zeggen (schrijven) het
was een groot succes.

De sfeer was erg goed en al gauw zat de
stemming er goed in.
De voorzitter begon om 11.00 uur met z’n
speech, verwelkomde de gasten en gaf
de huishoudelijke mededelingen door.
Het aantal bezoekers werd in vieren
gedeeld en er waren vier projecten te
bezichtigen, een film in de filmzaal van het
visserijmuseum, de zeillogger ‘Balder’, een
rondgang door het Museum en natuurlijk
de bezichtiging van de ‘Hudson’ na een
half uur werd van project gewisseld.
13.15 ‘Schoot-an’ aan de beting op de
‘Hudson’ en daarna in de muziekzaal van
het visserijmuseum soep met broodjes.
Na de maaltijd kon men weer teruggaan
naar de ‘Hudson’ en diverse bezoekers
hebben dankbaar van deze gelegenheid
gebruik gemaakt.
De reisverhalen, de leuke - en minder
leuke gebeurtenissen werden verteld,
De reünie is een zeer groot succes
geworden, dat heeft u laten blijken in
woorden, in brieven en in uw grote
offervaardigheid. We hebben het mooie
bedrag van 950,00 euro in de collectebus
mogen ontvangen.

De Reünie
Voor de reünie heeft het bestuur 138
uitnodigingen verstuurd, daarop zijn 100
positieve reacties ontvangen
Op zaterdag 20 augustus 2005 hebben 82
oud opvarenden in het visserijmuseum
gemeld.
De vrijwilligers hebben s’morgens vroeg
de vlaggen opgehangen, de gangway met
vangnet geïnstalleerd. De Hudson zag er
feestelijk uit.
De koffie werd gezet en de broodjes klaar
gemaakt, stoelen en tafels uitgezet en de
badges in gereedheid gebracht door de
medewerkers van het visserijmuseum en
van de Hudson.
De eerste reünisten kwamen 10.30 uur
binnen, de badges werden uitgedeeld.
Voor de meeste was dit een weerzien van
meer dan 40 jaar.

Groepsfoto van de oud opvarenden
De gemaakte groepsfoto (zwart/wit)
met op de achtergrond de ‘Hudson’,
is schriftelijk te bestellen bij
Maarten Bezuijen, Julianalaan 18,
3116 JR Schiedam of per mail
info@museumschiphudson.com
De prijs van deze unieke foto is 5,00 euro
inclusief verzend- en portokosten.
Het bedrag kunt u storten op bankrek.nr.
506714225 t.n.v. M. Bezuijen te Schiedam
OVV: Foto Reünie Hudson.
Na ontvangst zal de foto worden
verstuurd.

Nog geen donateur

Programma 2006

U kunt u altijd aan melden om donateur te
worden van de Stichting ‘Help de Hudson’.
We hebben uw financiële bijdrage hard
nodig om de ‘Hudson’ in de vaart te
houden en om het museale gedeelte te
verbeteren en om in de nabije toekomst
wederom een reünie te houden en zo het
nageslacht over de sleepvaart te kunnen
vertellen.
Wij blijven vertrouwen op u steun

Zie de agenda van onze website
www.museumschiphudson.com

donateur@museumschiphudson.com
Donateurs

Bankrek.nr. 695097687
T.n.v. Stichting Help De Hudson
Rotterdam
OVV Donateur

Afsluiten Nieuwsbrief
Tot zover deze Nieuwsbrief van 2005, die
wij, mede namens het bestuur afsluiten
met veel dank aan onze donateurs en
sponsors en met een vriendelijke groet.

