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DE BAREND VAN SPREEKENS
NIEUWSBRIEF
Huisduinen en Barend
van Spreekens
Als gevolg van de schipbreuk
bij de kust van Huisduinen op
14 oktober 1824, waarbij zes
redders verdronken, plaatste
Barend van Spreekens (BVS)
een oproep in de krant om
geld in te zamelen voor de
weduwen en wezen van de
omgekomen redders.
Dit leidde tot het
Huisduinerfonds, voor
weduwen en wezen opgericht,
en was de directe aanleiding
voor de oprichting van de
Noord- en Zuid Hollandse
reddingmaatschappij.

Historisch archief

Restauratie
Dit is de tweede nieuwsbrief over het herstel van
de eerste gebouwde motorreddingboot de Barend
van Spreekens.
Het afgelopen jaar was voor de stichting Barend van
Spreekens (BVS) een spannend jaar. Niet alleen vanwege de
beperkingen vanwege corona, maar ook of we in aanmerking
zouden komen voor de subsidie bij het Waddenfonds.

Om meer te weten te komen
over BVS en onze eerste
gemotoriseerde
strandreddingboot, hebben
wij Jan Kikkert van de Helderse
Vereniging Sociale
Geschiedenis gevraagd om dit
voor ons uit te zoeken.
Hij is voor ons in de archieven
gedoken en heeft veel
informatie over BVS en de
boot weten te vinden. Al deze
informatie staat op onze
website www.bvs1933.nl

De boot ligt sinds september 2019 in de “Medemblikkerloods“ op
Wi emsoord.
De medewerkers en vrijwilligers van de loods hebben veel
ervaring met het restaureren van historische boten. Zij
hebben toegezegd deze ervaring met ons te willen delen.
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Vrijwilligers
Ten gevolge van de coronacrisis hebben de vrijwilligers vanaf
maart 2020 tot heden niet volledig aan de boot kunnen
werken. Hierdoor is veel tijd aan de restauratie verloren
gegaan. Gelukkig hebben de heren Reitsma en van de Woude
door kunnen werken en hebben veel noodzakelijk
timmerwerk kunnen uitvoeren. Wij zijn hier zeer dankbaar
voor.

Wim van Spreekens
Vanuit onze stichting hebben
wij vorig jaar contact gezocht
met de enige nog levende
afstammeling van BVS, de heer
Wim van Spreekens. BVS was
Wim zijn betovergrootvader.
Wim was zeer verheugd om te
horen dat de reddingboot, die
de naam van zijn opa draagt,
door de stichting weer in volle
glorie wordt hersteld.
In een interview in het blad
“De Reddingboot” heeft hij
gezegd dat hij de Barend van
Spreekens nog heeft zien
varen.

Bij dit timmerwerk behoorde ook het vervangen van de
vlonders en inbouw. Dit is mogelijk gemaakt door een donatie
van de stichting ZABAWAS. Deze stichting verleent
geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een
algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur,
Geneeskunde, Sport en Educatie.

Voorbereidend wer
Er is al veel voorbereidend werk uitgevoerd, zoals
- Het verwijderen en reviseren van de originele motor de
Perkings P6 door Demco Motorenrevisie te Winkel. De
verwachting is dat de motor in juli weer terug geplaatst kan
worden.
- Het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de motorkap.
Deze is van de boot verwijderd en zal door VDR (Van DijkRuijgrok BV) uit Anna Paulowna in de oorspronkelijke staat
worden teruggebracht. De verwachting is dat dit in het derde
kwartaal gereed is

Algemeen
Informatie over onze stichting
vindt u op onze website
www.bvs1933.nl en op
facebook pagina
www.facebook.com/bvs1933.

- Het vervangen van de stootkussen door Scheepstuigerij
De Schieman BV uit Den Helder. De nieuwe stootkussens
zijn klaar en zullen nadat de boot is geschilderd aangebracht
worden.
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Voor het schilderwerk heeft de verfspecialist Mooij Verf
toegezegd ons te willen sponsoren met het
leveren van verf.
Zij gaan ons ook adviseren welke verf nodig is.
De verwachting is dat er eind juni gestart kan
worden met het schilderwerk

Subsidie en Sponsoring
Bij het Waddenfonds is begin 2020, samen met het Nationaal Reddingmuseum “Dorus Rijkers”, een
aanvraag ingediend voor het restaureren en terugbrengen in haar oorspronkelijke staat. In
samenwerking met Haute Equipe Partners is de aanvraag samengesteld. In de aanvraag was het
educatieve onderdeel mbt het Waddengebied een belangrijk aspect. Helaas is de aanvraag niet
gehonoreerd door het Waddenfonds
Vooruitlopend op een mogelijke nanciering van het Waddenfonds, zijn er in 2020 door het bestuur
verschillende sponsoren en instellingen benaderd om de lopende nanciële verplichtingen te kunnen
betalen. We mogen ons gelukkig prijzen dat een aantal hiervan ons nancieel ondersteund heeft, zodat
wij aan onze verplichtingen hebben kunnen voldoen.
Bijdragen en toezeggingen zijn gedaan door ZABAWAS, Dorus Rijkers Fonds en Prins
Bernhard Cultuur Fonds.

Sponsorkaar
Verder hebben we met onze sponsorkaart “IK WORD REDDER” vrienden en bekenden benaderd
om ons te sponsoren door jaarlijks een bedrag naar onze stichting over te maken. Voor de tweede helft
van het jaar is het de bedoeling om alle sponsors en donateurs uit te nodigen om te laten zien hoe ver
we zijn met de restauratie
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