‘De Klinknagel’
Nieuwsbrief nr3. van de Stichting tot behoud van de Amicitia.
“En hoe staat het nu met de Amicitia”
De vorige nieuwsbrief is bijna een jaar geleden verstuurd hier dan een kersteditie van de Klinknagel.
Restauratiewerkzaamheden
Het afgelopen jaar is er veel voortgang gemaakt, met de restauratie van de Amicitia, door de
medewerkers van de Stichting Trix.
Het meeste laswerk van de opbouw is klaar. Er zijn
een nieuwe voorroef, machinekameropbouw,
stuurhutopbouw en achterroef geplaatst. Deze zijn
nagemaakt, naar model van wat er opgestaan heeft.

Deze opbouw was al bij de bouw van de Amicitia
hoofdzakelijk gelast, dus dat maakte de
restauratie wat eenvoudiger. Met veel moeite is
de schroefas verwijderd en ook is het boeisel
hersteld.
Mario die in de vorige nieuwsbrief genoemd werd, is doorgestroomd naar een reguliere baan en
daarmee is een periode van hoge productiviteit in de restauratie van de Amicitia afgesloten.
Officiële momenten
Op 16 april is de handtekening gezet onder de overeenkomst tussen de Stiching Trix en de Stichting
Amicitia, waarin de afspraken over de restauratie van de Amicitia zijn vastgelegd.

Dit viel samen met een ander feestelijk moment, namelijk de overdracht van een nieuwe bedrijfsbus
door het Fonds 1818 aan de Stichting Trix.

dec-08

1

Bovenstaande foto werd genomen ter ere van het ondertekenen van het contract tussen het
stichtingsbestuur van Trix en het stichtingsbestuur van de stichting Amicitia, ook staan er enige
jongeren die bij Trix een leerstage volgen.
Motor voor de Amicitia
Werd er in de vorige
nieuwsbrief een oproep
geplaatst voor een
vervangende motor, deze is
inmiddels gevonden, het
betreft een INDUSTRIE 2D4 van 40 Pk bij 400
toeren,van het bouwjaar 1937, iets ouder als de
Amicitia, die is namelijk van 1941, maar het is
wel een bijzondere motor, namelijk een van de
eerste 4takt blokmotoren van de INDUSTRIE,
deze motor is aangekocht, het transport uit
Friesland is uiteraard gesponsord door een
transportonderneming en deze motor zal dit
voorjaar in Alphen aan de Rijn, zo’n honderd
meter tegenover, waar de Motorenfabriek “De
INDUSTRIE” van de familie Boot heeft gestaan,
gerestaureerd gaan worden.
Hiernaast een foto van een vergelijkbare motor
die in een vrachtscheepje opgesteld staat.
Als het een beetje meezit zal de gerestaureerde
motor op Hemelvaartsdag bij de Nationale
SleepbootDagen te Vianen bezichtigen zijn.

Tentoonstelling Panorama Mesdag
Op 6 oktober is de tentoonstelling van de schilderijen van Cees van Hal bij panorama Mesdag in den
Haag geopend, Deze schilderijen zijn door Cees in de tijd dat de Amicitia in Rotterdam op het ponton
lag af te wachten, op wat komen ging, gemaakt. Het is een prachtige collectie stillevens.
Cees heeft heel genereus aangeboden, dat de eventuele opbrengst van de Schilderijen ten goede
komt aan de Stichting Amicitia en dus aan de restauratie van de Amicitia.
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Verjaardagscalender
Cees heeft ook een prachtige
verjaardagscalender uitgebracht met
foto’s van deze schilderijen, die bij de
Stichting Amicitia te bestellen is, zo lang
de voorraad strekt.
De foto links is de pagina van januari
Deze kalender is te bestellen voor slechts
€ 17,50 incl. verzendkosten,over te maken
op Gironummer: 1 43 90 44 ten name van
‘Stichting tot behoud van de Amicitia’ te
Meerkerk, o.v.v. uw postcode en
huisnummer.

Op dit moment worden er onder leiding van een nieuwe leermeester Bob, gewerkt aan de vloeren in
de voor- en achterroef en ook aan het houtwerk boven het kwadrant.
De foto rechts is genomen naar het 60 jaar oude voorbeeld.
In een restauratieproject zoals bij de Amicitia is er altijd behoefte aan financiële middelen benodigd
om dit project tot een goed einde te kunnen brengen, uw bijdrage wordt daarom bijzonder op prijs
gesteld op Gironummer: 1 43 90 44 ten name van ‘Stichting tot behoud van de Amicitia’ te Meerkerk
Mocht u een en ander eens willen bekijken bij de Stichting Trix in Scheveningen, dan is dit mogelijk op
weekdagen,

Sponsors: Cees van Hall, Mammoet, Stichting Trix, Vereniging De MotorSleepboot, Duik &
Bergingbedrijf W.Smit

www.fonv.nl
www.machinekamer.nl
www.motorsleepboot.nl
www.motorsleepbootamicitia.nl
www.stichtingtrix.nl

(Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen)
(o.a. Stichting Werf ’t Kromhout)
(Vereniging de Motorsleepboot)
( Sleepboot Amicitia)
( Stichting Trix)

De Stichting tot Behoud van de Amicitia is bereikbaar via het secretariaat:
Tolstraat 1, 4231 BB Meerkerk, Tel.:0183-352010 E-mail:
amicitia@motorsleepbootamicitia.nl
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