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Contactorgaan van de Nederlandse Catbotenclub

Email adressen
Veel van de informatie bereikt ons per email. Ook binnen de
catbotenclub gebeurd dit steeds vaker. Daarom het vriendelijke
verzoek aan iedereen om wijziging van emailadressen door te
geven aan de redactie.

Colofon: Catnieuws is het contactorgaan van de Nederlandse
Catbootclub en verschijnt enkele malen per jaar.
De Nederlandse Catbootclub is opgericht op 31 maart 1990 met het
doel informatie te vergaren over Nederlandse catboten en hun
historie en een inventarisatie te maken van bestaande catboten.
De club bestaat momenteel uit ca. 30 leden
homepage: www.catbootclub.myweb.nl
Contactpersoon:
Jose Molenaar
Penningsveer 3 ,
023-5327583

Catbootweekend juni 2009 te Veere
2065 AM Haarlemmerliede
email: catbootclub@wanadoo.nl
Van de redeactie,

Redactie Cat- Nieuws:
Theo en Ina Nieuwenhuizen
Hogezoom 56,
4328 EJ Burgh - Haamstede
telefoon: 0111 -650836 email: novatus@zeelandnet.nl
Contributie : € 15,00 per jaar.
Rek. Nr. P76.53.771 t.n.v. Nederlandse Catbootclub te Rhenen

Het catnieuws in een vernieuwd jasje !
Ongetwijfeld knipperde u even met de ogen toen u deze
catnieuws opensloeg. Wat is er met de 16 – 20 pagina’s tellende
nieuwsbrief gebeurd ? Waar zijn de lange en uitgebreide verhalen
gebleven ? Geen copy of geen interesse ?
Lees verder !

Geen van beiden, maar tijdens onze laatste bijeenkomst in november op de
mooie scheepswerf in Schiedam werd de kiem gelegd voor een nieuw
medium, n.l. de website waarop we al onze informatie zouden plaatsen.
Zoals zo vaak gebeurd in dit soort veranderingen is de wens sneller dan de
werkelijkheid en moeten we nog even wachten op ons digitaal catboten
tijdperk. Niet dat onze ‘dames’ daar veel langs van hebben, - zij gaan immers
al lang genoeg mee- maar haar eigenaren hebben het druk, druk en nog eens
druk, en het afscheuren van kalenderblaadjes vindt frequenter plaats dan zeilen catbootactiviteiten. Niet getreurd, de zomer komt er na een lange winter
echt wel weer aan en de verslagen en verhalen zijn bewaard. Dus op naar
onze digitale tijdperk en nieuwsbrief. En tot die tijd ? Ach, het geschreven en
gedrukte woord is geduldig en daarom verrast uw redacteur u nogmaals met
een gedrukte catnieuws. Want activiteiten komen weer. Voorbereidingen
voor de reünie worden getroffen en het clubbelang mag niet verloren gaan!
Schippers der catboten verenig u!

Najaarsbijeenkomst 2009
Onze bijeenkomst in november op de historische scheepswerf in
Schiedam was een interessante dag. Met een informatief verhaal, een
leuke film en een goede uitleg tijdens de bezichting aan de werf
begonnen we de dag. Gevolgd door een eenvoudige doch voedzame
maaltijd. Helaas kon José er wat minder van genieten want zij moest
onze clubkas verdedigen bij de uitbater van het restaurant. En, chapeau
voor Jose !
Daarna kregen we een uitgebreide rondwandeling onder leiding van
een ervaren gids door het historisch maritieme hart van Rotterdam. Via
de Noorse kerk eindigden we uiteindelijk in een Rotterdams havencafe
en ook daar had de uitbater andere gedachten over gezellig bij elkaar
zitten dan wij eigenwijze catboot eigenaren.

Reünie Veere 2009
Ons jaarlijks treffen in Veere in 2009 is een groot succes geworden. Een
zespagina tellend verslag van Oby ligt op bij de redactie te wachten op
publicatie. Het was uniek: 7 catboten bijeen op een locatie in Nederland. Het
Gooitske, de Laïs, de Krümel,, Charlotte II, de Cat, de Hillegonda kwamen
op bezoek bij de Novatus. Waar en wanner is dat ooit eerder vertoond ?
Anderen kwamen zonder boot en uiteindelijke genoten 23 catbootleden die
dag van een geslaagde bijeenkomst. Voor dit jaar ligt de eer aan onze
noordelijke afdeling. Op 5 en 6 juni worden we in Friesland verwacht.
Informatie volgt maar houdt u de data vast vrij.

Andere clubactiviteiten 2010.
Onze jaarlijks reünie staat al vast, maar ongetwijfeld zullen we elkaar
dit jaar vaker tegenkomen. De najaarsbijeenkomst is nog niet bekend;
wel bekend is dat we dit jaar Sail Amsterdam hebben en waarschijnlijk
zal ook de Novatus daar acte de presence geven. Dus als er nog
‘opstappers’ interesse hebben ?
Eerder en dichter bij huis zal de Novatus op 30 april Hare Majesteit en
haar familie opwachten in Middelburg. Diverse activiteiten, waaronder
een vlootschouw van het maritieme Zeeuwse erfgoed zullen op en rond
30 april in Middelburg plaatsvinden. Dus ben je die dagen in Zeeland,
kom dan gerust even langs.

Reünie 2010-02-21
De voorbereidingen voor de reünie 2010 zijn in volle gang. Toch heeft de
organisatie nog niet van iedereen de gegevens ontvangen. Geef snel door of
je wel komt, met of zonder schip ?
Meld je aan bij Rein en Marjan Kremer ( Arminiustraat 1, 9746 BD
Groningen, 050-5412603//06-22373235, of email R.Kremer@home.nl ),
zodat zij met de voorbereidingen verder kunnen.

Website
De bouw van de website vordert gestaag. Toch zoeken we nog
gegevens en foto’s om op de fotogallery te plaatsen. Mocht je het nog
niet gedaan hebben, geef dan alsjeblieft zo snel mogelijk de gegevens
door aan Rein Kremer ( Arminiustraat 1, 9746 BD Groningen, 0505412603//06-22373235, of email R.Kremer@home.nl ).

Email adressen
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