Stichting tot behoud reddingboot

Gebroeders Luden
____________________________________________________________________________

Nieuwsbrief september 2020
Van het bestuur
• Deze keer een eenvoudige uitgave. Tot 1 juni hebben we niet kunnen varen vanwege de corona. Nadat we
weer zijn opgestart, kwamen de aanmeldingen in groten getale binnen. Eerst werd gevaren met maximaal 9
gasten, zodra dat weer mocht zijn we weer met 12 gasten gaan varen. De voornamelijk Nederlandse gasten
kwamen van campings en parken uit de directe omgeving. De geplande vaartochten waren niet voldoende
waardoor we extra ingelaste tochten hebben gepland. Deze werden op de website vermeld en ook op social
media, wanneer dat nog kon. Er waren weken dat we bijna dagelijks hebben gevaren! De verspreide nieuwe
folder heeft daar zeker goed aan meegewerkt. Zie bijlage. Het was een periode van snel schakelen voor de
afdeling boekingen en bemanningszaken!
• NL Doet is niet doorgegaan. Het voornemen om de “Stuurhut” op te knappen blijkt achteraf niet meer nodig.
Op 14 oktober gaan we verhuizen van Haven 20 naar haven 26.
• Alle evenementen in 2020 waar we heen zouden zoals Lelystad, Zoutkamp en Dokkum zijn afgelast. Ook de
tentoonstelling die we zouden inrichten over de Dood en de Zee met daarin het verhaal van Hans Westenberg
is gecanceld. We waren nog wel aanwezig in februari in Groningen bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Onderhoud Luden
In ploegjes van 2 á 3 personen is er stevig
doorgewerkt op dinsdag en woensdag.
Voornamelijk het schilderwerk kreeg veel aandacht,
dit ook door het mooie weer. In de loop van het
jaar gaan we stralen tijdens de geplande dokbeurt.
Dankzij de vele extra tochten kunnen we meer
onderhoud uitvoeren. Hierover ook meer in de
komende Nieuwsbrief.

Oefenen met de KNRM
We zijn een aantal keren gevraagd om te oefenen
met de mannen van de KNRM Schiermonnikoog en
Lauwersoog. Natuurlijk waren we beschikbaar
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Donateursdag
Vanwege de verhuizing, de dokbeurt, de Corona en het drukke vaarseizoen hebben we besloten om dit jaar geen
donateursdag te houden. In 2021 zullen we een open dag organiseren waarbij we onze Nieuwe Stuurhut openen
en daarbij zullen we net als andere jaren ook weer vaartochtjes aanbieden. Mocht u als ondersteuner toch nog
even met de Gebroeders Luden willen meevaren neem dan even contact met ons op. Dit kan via de mail
info@gebroeders-luden.nl of telefoonnummer 06-30452031
Wij gaan verhuizen!
Vanaf 14 oktober zijn wij gevestigd op Haven 26 te Lauwersoog. Mocht u in de buurt zijn dan bent u op de
klusdag(dinsdag) van harte welkom. De officiële opening volgt volgend jaar.

Tot slot
In december komt er weer een gebruikelijke nieuwsbrief, met hierin uitgebreid aandacht voor het afgelopen jaar.
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