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NIEUWSBRIEF APRIL 2012 
 
Voorzitter Nico Bakker 
  
Geachte donateurs en medewerkers van de Stichting tot behoud van de Gebroeders Luden. 
 
Afgelopen 1 januari heb ik de voorzitterstaak van Oomke Bos overgenomen. 
Langs deze weg wil ik Oomke bedanken voor zijn inzet voor onze Stichting. 
De afgelopen periode heeft de Luden paraat gelegen om de veerdienst naar Schiermonnikoog 
te assisteren. 
Op 1 januari j.l. heeft de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen zijn intrek genomen bij ons 
onderkomen ( de Stuurhut) op de haven te Lauwersoog. 
Telefonisch bereikbaar, evenals de Luden van 1 febr.t/m 1 nov. 1300-1700u op 0519-528300. 
Het gezamenlijke gebruik reduceert de kosten en een aantal activiteiten kunnen met elkaar 
plaats vinden. 
Zo heeft op 17 maart een gezamenlijke cursus plaats gehad van reanimatie en gebruik van een 
AED.  
Wij hebben de Luden aangeboden bij de KNRM voor de landelijke nationale reddingbootdag 
op zaterdag 28 april, 
In de Stuurhut is een boekenhoek over het reddingwezen. Heeft u daar belangstelling voor dan 
zijn onze vrijwilligers op de dinsdag hiervoor beschikbaar. Het nieuwste boek is “Het zeegat 
uit” van Willem Wilstra, exschipper van de Gebroeders Luden. 
De donateursdag is op 1 september a.s. Ik hoop u dan allen te ontmoeten. 
 

 
*** 

 
Financiën Sjoerd van der Meij 
 
Het afgelopen jaar was financieel gezien een wat mager jaar. 
De inkomsten bleven wat achter bij 2010 en aan de kostenkant waren met name 
de huisvestingskosten hoger door het betrekken van onze nieuwe Stuurhut te Lauwersoog. 
Door het intrekken bij ons in de Stuurhut van het Wadloopcentrum  Pieterburen zullen de  
huisvestingskosten echter dit jaar weer fors lager uitvallen.  
Aangezien onze accountant het jaarverslag nog in detail moet afronden zullen wij bij een 
volgende nieuwsbrief wat uitgebreider op de financiële positie ingaan. 
 
In februari en maart jl. zijn de fakturen aan de donateurs verzonden. 
Wij stellen het donateurschap van onze Stichting zeer op prijs want daarmede stelt u ons in 
staat de Gebroeders Luden in goede conditie en in de vaart houden.  
Wij danken u alvast voor uw bijdrage en zien u gaarne tegemoet in onze Stuurhut of bij een 
tochtje met het schip bij een open dag. 
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