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NIEUWSBRIEF 2006 van de Stichting Help de
Hudson
Verslag van de activiteiten in 2006:
In april 2006 zijn we verhaald van Maassluis naar
Vlaardingen om daarna weer aan diverse
activiteiten te kunnen gaan deel nemen.
Wij werden zoals van oudst afgemeerd voor het
Visserijmuseum.
Hier werden de zo noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden voortgezet. Er werd
ondanks protest uit de buurt gebikt, geborsteld en
werd het hele schip van voor tot achter opnieuw
in de verf gezet.
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder onze
trouwe vrijwilligers waar wij heel zuinig op
moeten zijn.
In eigen beheer werd ook een zonnetent gemaakt
voor het achterschip alleen het tentzeil moest
worden aangekocht.
Er werden 2 hoefijzervormige reddingsboeien
gemaakt (wel authentiek, maar niet meer van
deze tijd)
Het standaardkompas, dat al enige tijd aan boord
was en moest worden opgeknapt werd op een
z.g.n "schavotje" geplaatst en van een hoes
voorzien.
Het buitenverniswerk werd na geschuurd te zijn
van een nieuw laagje voorzien en in de gangen
kwamen nieuwe jackstay's zoals vroeger.
Allemaal kleinigheden die wel gedaan moeten
worden en die het schip een beter aanzien
geven.
Ook in de machinekamer werd gewerkt, rond de
Industrie motor werden veiligheidsvoorzieningen
aangebracht zoals kappen en een hekwerk.
In de s.b. bunkerruimte kwamen
tentoonstellingskasten voor allerlei
instrumenten welke vroeger aan boord werden
gebruikt.
Tevens werden 3 scheepsmodellen uit de jaren
1945, 1960 en 1975 tentoongesteld om de
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ontwikkelingen in de sleepvaart te laten zien, dit
is tevens het doel van de maquette van de
sleepboot met de 3 slepen.
Ook werd een aanvang gemaakt om de inventaris
aan boord digitaal vast te leggen.
Evenementen:
Tijdens de International Tug Conference waar wij
met de Hudson aanwezig bij de sleepboot parade
op de nieuwe Maas.
Ook in het W.T.C. in Rotterdam waar de
conferentie gehouden werd hadden wij samen met
de Stichting Historische Sleepvaart een stand
ingericht.
Op 25 april verzorgden wij een lezing met
videobeelden voor de Historische Vereniging
Vlaardingen in het Delta Hotel.
Op 4 mei werd er door het Stichting bestuur een
krans gelegd bij het Monument de Boeg in
Rotterdam.
Van 19 tot 21 mei waren wij te gast in Dordrecht bij
het evenement Dordt in Stoom, waarna wij op 16
en 17 juni aanwezig waren bij het Loggerfestival.
Op 26 augustus hielden wij een ontvangst voor
onze donateurs om hen met eigen ogen te
kunnen laten zien wat onder andere met hun
donaties tot stand is gebracht. Het werd in
samenwerking met het visserijmuseum en
assistentie van het Zeekadetten corps
Vlaardingen een gezellige dag, hoewel de
opkomst minder was als het jaar daarvoor met de
oud bemanningsleden.
Op uitnodiging van de heer Vree, directeur van
Smit Internationale hadden wij een 30 tal mogelijke
sponsors uitgenodigd voor een presentatie op het
voormalige kantoorschip "Admi" hetgeen is
omgebouwd tot een super luxe vergaderruimte
met daarna een rondleiding op ons schip.
Hoewel de opkomst teleurstellend was hopen wij
toch op een goede afloop.
Wij danken de heer B.Vree voor het ter
beschikking stellen van de prachtige
vergaderruimte.
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Tijdens de wereldhavendagen lagen wij aan de
Wilhelminakade in Rotterdam En op 6 en 7
oktober weer in Maassluis op de Furiade waar je
als sleepboot uit 1939 niet mag ontbreken.
Gedurende de periode april-oktober ontvingen wij
3 schoolklassen aan boord De Bavinckschool, de
Westwijzer en de Johannes Calvijnschool in
totaal 80 Kinderen.
Er werden verjaardagen aan boord gevierd, één
herdacht zijn 60 jarige huwelijksfeest maar de
uitschieter was een heuse huwelijksvoltrekking
op 10 oktober.
Dit mag wel een unicum genoemd worden.
De firma Modern kwam met zijn personeel aan
boord in Vlaardingen.
Wij mogen wel zeggen dat er aan boord van de
Hudson van alles gedaan is
om naar buiten te treden en het schip in goede
staat te houden.
Helaas valt het museum bezoek met betalende
gasten tegen.
Op evenementen waarbij wij geen entree mogen
heffen loopt men het dek plat.
Om onze exploitatie sluitend te kunnen
houden zullen wij toch meer sponsors nodig
hebben.

Donateurs
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T.n.v. Stichting Help De Hudson
Rotterdam

OVV Donateur
Ja ik word Donateur
http://www.museumschiphudson.com/donateur.html

In december 2005 nam de heer M.A.Busker
afscheid als voorzitter van de VNSI en stelde
daarbij dat hij graag zou zien om als
afscheidscadeau een gift ter beschikking te
stellen voor de Hudson.
Op 10 april werd er door hem aan boord € 3000
overhandigd voor het museumschip.

Na 63 jaar werd wijlen kapitein B.Weltevreden als
nog postuum onderscheiden met de bronzen
Leeuw voor zijn heldendaad met de Hudson in
1943, toen hij de brandende "Ford Confidence"
uit de haven van Algiers sleepte en zo deze stad
voor een ramp bewaarde.
Zijn zoon Dirk nam de prijs in Maassluis in
ontvangst.
Kerstkaarten:
Even als vorig jaar willen wij exclusieve
kerstkaarten laten maken voor de verkoop.
De opbrengst is uiteraard voor de Hudson.
De verwachting is 12 kaarten voor € 10 die u kunt
bestellen bij de secretaris.
info@museumschiphudson.com

Nog geen donateur
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
Als donateur heeft u met een introducé altijd
vrij toegang tot het Museumschip, d.w.z.
tijdens de gepubliceerde openingstijden.

