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Vrienden van het Putter Stoomgemaal,
Het verkorte draaiseizoen is al weer voorbij. Eind oktober hebben wij na de laatste draaidag, waar geen
reclame voor is gemaakt in verband met de toen geldende Corona maatregelen, de ketel leeg gespuid en
op de volgende woensdagmorgens de ketel en installatie winterklaar gemaakt. Deze winterslaap duurt
tot begin maart 2021. Wij hopen dat de omstandigheden dan enigszins veranderd zijn en wij het geheel
klaar kunnen maken voor een volledig draaiseizoen.
Het afgelopen verkorte draaiseizoen heeft wel minder inkomsten gegenereerd, echter ook de uitgaven
zijn navenant minder geweest. Onze penningmeester verwacht dat wij dit jaar financieel quitte spelen.
Opmerkelijk was de toename van bezoekers op de woensdagmorgen, wij nemen aan dat dit een gevolg
van de Coronacrisis is; veel andere uitjes waren gesloten. Het vergt van de vrijwilligers soms wat
aanpassingen, omdat zij bezig zijn met het onderhoud en de gasten niet teleur willen stellen. Gelukkig
zijn de vrijwilligers zo flexibel als elastiek.
Wat betreft de restauratie van de schoorsteen zijn er grote stappen gezet, zo groot zelfs dat het door
gaat. Van diverse instellingen zijn bedragen toegezegd en zelfs al op de rekening van de stichting gestort.
De eigenaar van het gemaal heeft met firma Harm Meijer B.V. uit Ten Boer een contract afgesloten. Het
vermoedelijke tijdstip van uitvoering is september/oktober 2021 en zal ongeveer vijf à zes weken in
beslag nemen. Gedurende de restauratie kan er dan niet gedraaid worden; misschien zullen er
draaidagen vervallen, maar dat is het waard.
Voor 2021 is het Putter Stoomgemaal opgenomen in een lesprogramma van de basisscholen van Putten;
er zijn 11 bezoekdagen. Op school krijgen de leerlingen een lesbrief over “Droge voeten in de Polder”, die
behandeld wordt, voordat zij het gemaal bezoeken. Dit bezoek betekent ook extra werk voor de
vrijwilligers, maar dat doen zij graag.
Het afgelopen seizoen zijn er drie nieuwe vrijwilligers toegetreden, twee bij de techneuten en een als
gastvrouw. De toegetreden technische vrijwilligers zijn jonger dan het huidige bestand en zo kan de
kennis goed overgedragen worden. Dat is nodig ook, want bij enkele oudere vrijwilligers treden wat
fysieke problemen op, die een optimale inzet verhinderen. Ook heeft zich een vrijwilliger gemeld, die zich
voornamelijk richt op de miniatuur stoommodellen, die wij hebben staan. Hij wil deze weer in goede
staat brengen en op een draaidag dan werkend tonen; dit geldt voor zowel de keteltjes als de
machientjes. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van dit project.
Zowel de technische vrijwilligers als de gastvrouwen hebben, ondanks de Corona, met veel plezier het
gemaal gaande gehouden. Wij zijn iedereen daar zeer dankbaar voor en hopen dat u ons volgend jaar
ook weer kunt en wilt steunen, want zonder u gaat het niet. Met uw steun hopen wij in 2021 weer op
een goed draaiseizoen en zien ernaar uit u te mogen ontmoeten op een van onze draaidagen of op een
woensdagmorgen tijdens het klussen.
De vrijwilligers
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