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Beste Lauwersmeer vrienden, 
 
Boot Holland, een groot succes !!   
Velen van jullie zijn op de stand geweest van 
FMB waar ook de beide “Jannen” aanwezig 
waren.  De  Gebr. Jousma hebben het zeer 
druk gehad met mogelijk nieuwe klanten, soms 
waren we met 5 man bezig de vragen te 
beantwoorden. Net voor Boot Holland is er een 
nieuwe Kotter 12.50 besteld en er is veel 
belangstelling voor de nieuwe 13.50 FB, die 
jammer genoeg niet op tijd klaar was om op 
Boot Holland te presenteren. Het was erg leuk 
om onze leden te ontmoeten. Met velen van 
jullie is er over de hoogte van de contributie 
gesproken. Er is gekozen voor een laag 
instapbedrag. 

 
          De stand van FMB Lauwersmeer 
 Het bedrag is vastgesteld op 20.- € Bij 
eventuele evenementen zal dan een eigen 
bijdrage gevraagd kunnen worden.  
Het ligt in de bedoeling om tijdens het 
pinksterweekend voor alle clubleden een 
meeting te organiseren. Ons lid, Gert Mulder, 
hebben wij bereid gevonden met ons een en 
ander te organiseren. Gert heeft inmiddels in 
Elburg een voorlopige reservering voor 
ligplaatsen kunnen maken. Dit moet na 26 
maart nog officieel worden bevestigd. Hoe het 
programma er verder uit zal zien is nog niet 
bekend. Nadere informatie hierover volgt. 
Allemaal Lauwersmeren bij elkaar ! 
 
Op 26 maart hebben de leden van de  club de 
primeur om de in aanbouw zijnde Lauwersmeer 
13.50  FB te bezichtigen. 
 

 
 Het nieuwe bedrijfspand 
     
 

Hoe ver is de
nieuwe 13.50 
 

Verslag van Boot 
Holland  
 
Wie weet nog meer 
leden voor de 
Lauwersmeerclub 
Geef ze een 
aanmeldformulier . 

Wie heeft nog geen 
foto gestuurd, wil die 
dit zo spoedig 
mogelijk doen naar 
Jan Kooistra ! !  
---------------------  
Redactie van de 
Lauwersmeer club wil 
graag van iedereen 
een E- mail adres 
hebben. Eventueel van 
zoon of dochter !! Op 
die manier kunnen we 
de kosten voor  
postverzending zo 
laag mogelijk houden. 
 

Verzekerings 
polissen van onze 
schepen onder de 
loep ! !  
 
Verwarmde en 
thermopane ramen 
tegen zeer scherpe 
prijzen voor onze 
leden. 
 
Bijeenkomst van 
clubleden te  
Westergeest  
26 maart  2005 
Bijeenkomst  
13-14-15 mei 
     Elburg 
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          Een van banners van de club  
 
Wij vinden dit dan ook een mooie 
gelegenheid om de club officieel op te 
richten Er zijn inmiddels meer dan 40 
leden en dat binnen twee maanden. 
Tijdens deze bijeenkomst zal Louis het 
een en ander vertellen over het  
betimmeren van schepen.  Bastiaan zal u 
iets vertellen over de nieuwste 
scheepstechnieken.  
Maar er is  meer te doen ……….  
De Gebroeders Jousma gaan naar een 
nieuw bedrijfspand. Hoewel de 
verbouwing op de 26e nog niet volledig 
afgerond zal zijn kunnen we  wel van de 
accommodatie gebruik maken. Deze 
nieuwe bedrijfshal ligt op het zelfde 
bedrijventerrein aan de Simmerwei in 
Westergeest. 
 
Verder zal er een  leverancier van 
Aluminium ramen aanwezig  zijn. Getoond 
zal worden een verwarmd raam die als 
bijverwarming kan dienen. Uniek en deze 
techniek is in alle schepen toepasbaar. 
Nooit meer beslagen ramen en bovendien 
geven ze ook niet koud meer op.  
Op de beurs zijn we in contact gekomen 
met een grote verzekerings 
maatschappij die ons als club een korting 
wil geven bij collectieve verzekering. Dit 
is misschien de tijd om eens kritisch 
naar de bestaande verzekering te kijken. 
Een en ander natuurlijk geheel 
vrijblijvend. 
Wij rekenen op jullie komst de 
 26e maart in Westergeest.  
 
Jan en Els, Jan en  Maaike. 
 
Natuurlijk staat de koffie klaar 
met …………………….  
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