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BESTE VRIENDEN VAN DE STICHTING.
De tijd gaat snel. Er wordt echter hard doorgewerkt aan de restauratie van de ladderwagen 
van de stichting 752. Het valt weliswaar niet zo op maar iedere 1e en 3e woensdag van de 
maand zijn we toch met gemiddeld 6 mensen aan het werk. Ik moet echter zeggen:Het is 
toch wel heel veel wat er gebeuren moet. We hebben wel wat geruststellingen. De motor 
laten we regelmatig lopen en dat gaat  goed. De technische mensen onder ons hebben het 
remmensysteem na veel tegenslag weten te repareren  Op dit moment ligt de voorruit er uit. 
Het is dan een hele zoektocht waar je nieuwe rubbers vandaan haalt om het raam er weer in 
te zetten. Ook valt het dan tegen hoeveel corrosie er onder de rubbers zit. Maar goed met 
vereende krachten wordt ook deze hindernis weer genomen en opgelost. Ons 752 lid Theo 
heeft in Duitsland 2 mooie zwaailichten op de kop weten te tikken. Weer een nieuwe 
uitdaging om deze op de juiste manier  te monteren op de ladderwagen. Voor de zomer 
willen we onze eerste proefrit maken. We vinden het helemaal een beetje spannend. 
Iedereen heeft er zin in. Het is een beetje de kers op de taart als het zover is. Theo en Albert
hebben flink wat overuren gemaakt om de verlichting in orde te krijgen. Het verbinden van 
enkele draden is niet zomaar wat. Wanneer zit het juiste draadje aan de goede verbinding. 
En als je de richting aanwijzer links aan doet en het lampje rechts gaat branden dan komt de 
auto vast niet door de keuring. En zo zijn we dus bezig. Daarom willen we alle vrienden van 
de stichting weer een open avond voorschotelen. Met een borreltje erbij kunnen jullie dan 
allemaal zien hoever we zijn met de restauratie.Zie hieronder de aankondiging: 
Aan de leden van de Stichting:
“                         “VRIENDEN VAN DE STICHTING 752 

             Uitnodiging:
Op woensdag 4 juni vanaf 20.00 uur:

NODIGEN WIJ U UIT OM DE LADDER 752 TE BEZICHTIGEN.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de voortgang bekijken van de 
restauratie van onze ladderwagen de 752. U BENT VAN HARTE WELKOM.

Namens het bestuur 
April 2014.




