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Ook nu was Janny weer van de partij en die liet
zich gemakkelijk om dopen naar Koningin
Emma…. (zie foto)
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In dit nummer
Bouw van de kotter
type 470 en de
kruiser type 450
zijn begonnen
------------------------

Wie kent hem niet, de Kamperbrug

Het was weer een super mooie dag in
Kampen. Op vrijdagmiddag werden wij al
verrast door de vrijwilligers van de
Bovenhaven. In de door ons ontvangen
papieren, van de havenmeester, zat een
coupon voor een gratis kopje koffie in de
kantine. Hier heeft de club gebruik van
gemaakt. Men vond het in de Bovenhaven zo
bijzonder dat onze club daar was neer
gestreken dat er later een borrelhapje werd
geserveerd. Ook hebben we met de hele
groep de nieuwste aanwinst, Sea Rover,
“ ingedronken ” . Alle schepen zagen er
prachtig uit. Er is veel gepoetst. Tot in de
late uurtjes is er veel wat “ overleg ” geweest.
De schipper van de Liber II , inwoner van
Kampen, had enig voorwerk gedaan. Hij
heeft een VVV gids vol met aantekeningen
gezonden naar de organisatoren.
Zaterdagmorgen hebben we de Koornmarktspoort bekeken een stadswandeling
gemaakt. Mevr. V.d.Werf heeft ons door het
oude Kampen geleid en ons naar het kleinste
huisje van Kampen geloodst. Onbegrijpelijk
dat daar een gezin van 5 personen in heeft
gewoond. ’s Middags hebben wij het
Tabaksmuseum bekeken.

.
de stadswandeling Kampen

Dat dit niet echt tegen haar zin ging……

De traditie van Gerrit en Willemijn hebben wij
maar voortgezet. Dus was er om 17.00 uur
een Camper Kruud ’n bitter aan boord van de
Sinnesprùt… Nu weten we ook hoeveel leden
er in een open kuip kunnen 19 man / vrouw
met gemak……wat een schip….
Dat het ook hier erg gezellig was zie je op
onderstaande foto.

Hoe ver is het
nieuwe type 430
de Marinique
Te Koop

Lauwersmeer kruiser
11.50 FB van 1988 en
een Kotter 12,50
In zeer goede staat
0511-442181
---------------------

Wilt u bij verkoop
of aankoop dit bij
ons melden zodat
de site up to date
kan blijven
+++++++++++++++++++

6000 bezoekers
tot nu toe voor de
website

Gezelligheid kent geen tijd

Om 19.00 uur konden wij in de Bastaard terecht
voor het diners. Het eten was geweldig, een
echte aanrader. Voor sommigen was het wel
een lange dag maar….. daar hebben we het
niet meer over, of wel Wilfriet.
Je zou het bijna vergeten maar er wordt op de
werf hard gewerkt aan de Marinique nieuw
model, type 430. De eigenaren willen er erg
graag nog deze zomer mee op vakantie. Vorige
week is de bouw van de kruiser type 450
gestart. Direct daar achteraan begint de bouw
van het nieuwste parade paardje van de vloot,
een kotter type 470. Op papier al een plaatje,
laat staan wanneer hij straks klaar is.. het is de
bedoeling dat beide schepen zomer 2008 in de
vaart komen. Al ze op de werf zijn laten wij dat
1
jullie weten.

Wie vragen heeft kan
dit ook doen via de
site middels het
“gastenboek “

-----------------In het najaar nog
een droge meeting?
----------------Volgende natte
bijeenkomst in
2008 zal in Joure
zijn.
-------------------Lauwersmeerclub
heeft een officieele
status
www.fmboats.com
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