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Van de redactie
Beste Buffelaars,
De afgelopen maanden hebben wij elkaar helaas niet zo vaak gezien als we
gewend waren. Gelukkig gebeurt er heel wat aan boord van “de Buffel” en zijn
er volop plannen. We zijn deze Buffel-Nieuwsbrief gestart, om jullie daarover te
informeren en ook om onze onderlinge sociale contacten in stand te houden.
Het is de bedoeling dat dit een nieuwsbrief wordt voor- en door de vrijwilligers.
Onderwerpen zijn o.a.: nieuws uit de vakgroepen, nieuwe vrijwilligers die zich
voorstellen, mededelingen van het bestuur, weetjes over het schip en omgeving
en een vrijwilliger aan het woord in “De Pen”.
Ed en ik zijn verantwoordelijk voor de redactie en mijn man Jan maakt er een
digitale nieuwsbrief van en is verantwoordelijk voor de lay-out.
Voor deze nieuwsbrief hebben velen van jullie kopij aangeleverd.
Bedankt!
Corrie
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“Van het bestuur”
door Ed Wijbrands

Initiatieven die leiden naar iets moois!
Fortresse Holland bundelt al vanaf maart 2020 de krachten en is dit voorjaar dan ook direct
gestart met fondsenscans en aanvragen om alle plannen te kunnen verwezenlijken, die
medio 2022 gereed moeten zijn. Ramtorenschip de Buffel is daarom ook zeer verheugd om
de eerste donatie toezeggingen van het Jurriaansefonds, het Mondriaanfonds en het Prins
Bernard Cultuurfonds te mogen ontvangen. De donaties zijn bestemd voor de overkapping
die boven het dek van het bijzondere ramtorenschip geplaatst moet worden. Door deze
duurzame aanpassing wordt het teakhouten dek beter beschermd en lekkage voorkomen,
bovendien heeft het museumschip er een prachtige overdekte evenementenlocatie bij, die
uitnodigt voor nóg meer boeiende activiteiten aan boord van het 19e -eeuwse marineschip.
Om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen voor de overkapping is echter nog veel meer
geld nodig. Bovendien worden de toegezegde gelden pas uitgekeerd als het benodigde
bedrag bijeen is gesprokkeld. Dit zou nog zomaar enige jaren kunnen gaan duren.

Om deze reden is de onderhoudsploeg dan ook gestart met een tijdelijke voorziening om
het dek te beschermen om lekkages te voorkomen. Voorlopig is deze voorziening
aangebracht op het achterschip. Mocht de ervaring hiermee positief uitpakken, wordt niet
uitgesloten dat deze aanpak ook op het voordek wordt toegepast.
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“Van het bestuur”
door Ed Wijbrands

Vervolg

Niet alleen Ramtorenschip de Buffel had de eer om donaties te worden toegezegd, ook het
Stadsmuseum Hellevoetsluis is verguld met een bijdrage van het fonds cultuurparticipatie.
Voorbereidend op een museum erkenning zijn de vrijwilligers van het Stadsmuseum al
ruim een half jaar druk bezig met het in kaart brengen en registreren van de museale
stukken. Een heidense klus die zij vol energie en toewijding klaren. Ook binnen de Buffel
organisatie wordt er hard gewerkt aan deze erkenning door de Museum vereniging. Zo zijn
Will Wiegel en Ronald Westmaas druk bezig met de collectie registratie op basis van een
reeds opgesteld “collectie beheer plan”. Het bestuur verwacht een audit van de Museum
vereniging in Q1 2021 en als deze positief is, een erkenning in het voorjaar van 2021. Er
moet echter nog heel veel werk verzet worden.
Op weg naar Fortresse Holland!
Het Jurriaansefonds, het Mondriaanfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds zijn de
allereerste donateur van het Buffel overkappingsproject. De intensieve samenwerking
tussen Droogdok Jan Blanken, Stadsmuseum Hellevoetsluis en Ramtorenschip de Buffel
bevordert het ontstaan van nieuwe culturele initiatieven. Door het bundelen van krachten
wordt het maritiem cultureel erfgoed in Hellevoetsluis behouden.
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door Ed Wijbrands

Vervolg

Corona perikelen aan boord van de Buffel
Na een lange periode, waarin de Buffel
gesloten is zijn wij deze zomer weer
voorzichtig opgestart met het ontvangen
van bezoekers. Dit met inachtneming van
het *Protocol ‘Veilig en verantwoord
heropenen Buffel’
Helaas heeft een tweede golf van
besmettingen er voor gezorgd dat het
kabinet de beperkende maatregelen per
3 november heeft aangescherpt met als
resultaat dat alle musea voor tenminste
14 dagen gesloten blijven.
De onderhoudsploeg heeft met in
achtneming van de verplichte
maatregelen zoals wij die in het *corona
protocol voor onderhoudswerkzaamheden
hebben vastgelegd gelukkig flink door
kunnen werken.
2020 is een financieel moeilijk jaar voor
velen en de Buffel ontkomt daar ook niet
aan. Onze omzet ten opzichte van 2019
zal naar schatting, in 2020 met 80 % zijn
terug gelopen. Voor 2021 zijn de
verwachtingen nog onzeker maar
hoopvol.

Positief punt om te vermelden is dat wij
een” voorlopige beschikking budget
subsidie 2021” hebben mogen ontvangen
van de gemeente Hellevoetsluis.
Complimenten naar alle vrijwilligers die
onder de vaak lastige omstandigheden,
toch enthousiast bezoekers hebben
ontvangen en het schip hebben
onderhouden. Ook de vrijwilligers in de
verschillende werkgroepen en
overlegstructuren hebben goed werk
geleverd. Het was wel even wennen om
op afstand via “video calls” te vergaderen
maar dat gaat steeds beter. Jammer dat
de sociale contacten en bijeenkomsten
niet mogelijk zijn, maar na “regen komt
altijd weer zonneschijn”
Blijf allemaal gezond en houd de corona
richtlijnen in acht !
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Hulp gevraagd bij het
maken van Buffel Quizmappen.
Door Carin Ottevanger
Aan boord van de Buffel zijn 2 flip-over
mappen, met daarin vragen en meerkeuzeantwoorden in de vorm van plaatjes of
trefwoorden. Sommigen zijn verouderd,
sommigen zijn verkreukeld door vocht en
water en sommige plaatjes zijn niet
duidelijk genoeg. Als deze flip-over mappen
opgeknapt en aangepast worden, zijn het
leuke items om te gebruiken bij feesten en
partijen.
In het begin van de corona-crisis ben ik
begonnen met het aanpakken van de
Buffel-quiz-mappen.
Met hulp van enkele Buffelaars heb ik al de
nodige nieuwe vragen verzameld. Daarmee
zouden we één van de mappen kunnen
inrichten als quiz voor de jeugd, en één
map voor volwassenen.

wil doen en het bijbehorende zoek-,
knip- en plakwerk wil verrichten?
Ik hoor het graag. Laat maar weten op
email: ottevanger@upcmail.nl

Wel/Geen mondkapje?
Wim Quirijns stuurde ons
deze bijdrage ter illustratie
bij de discussie:
WEL / GEEN mondkapje
Het komt van de “Internationale
Scheepvaart site” en maakt prima
duidelijk, waarom het verstandig is een
kapje te dragen.

Ik heb me iets op mijn hals gehaald….
Het blijkt toch veel meer werk dan ik van te
voren gedacht had. Vragen op volgorde
zetten; antwoorden verzinnen; leuke
plaatjes erbij zoeken; plaatjes en teksten
printen; mappen vullen.
Het blijkt geen éénmansklusje te zijn.
• Zijn er misschien Buffelaars die in
deze saaie, sombere tijd willen
helpen met deze klus?
• Is er iemand die af en toe met mij het
nodige denkwerk voor de Buffel-quiz
Buffel nieuwsbrief nummer 1 - november 2020
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“De pen”
door Cock van den Berg

Beste Buffelaars
Mijn naam is Cock van den Berg, net 77

binnen de vesting. Dikwijls met bonte

geworden. Hobby’s: tafeltennis, oprichter

gezelschappen en ook met de rolstoelboten

van tafeltennis vereniging “De Sprint” in

van Henri Dunant en de Zonnebloem. Toen

Den Briel, volgend jaar 50-jarig bestaan.

de VVV stopte heb ik me opgegeven bij de

Vroeger fervent slagzinnenmaker, Willy

Buffel, die toen net uit het Dok was. Hier

Wortelen en schrijven van gedichten.

heb ik de rondleidingen weer opgepakt met
natuurlijk andere zaken, dan voor de VVV.

Tot mij is een verzoek gericht om wat voor

Bij een rondleiding probeer ik het ijs zo snel

de Nieuwsbrief te schrijven over mijn

mogelijk te breken en de mensen persoon-

doen en laten wat betreft de Buffel. Dus,

lijk te betrekken. Dan weet je snel genoeg

hoe ’t zo gekomen is. Ik ging op 57en een

wat

halve

werkproces.

Rondleidingen doe ik altijd interactief. Ik

Begonnen bij Niestern waar nu de Buffel

vraag of ze weten wat dit is of dat is en er is

ligt, als technisch tekenaar en via diverse

er altijd wel eentje bij, die snuggerder is dan

ingenieursbureaux, waar we ontwierpen

de rest en dat is dan mijn expert voor het

en sterkteberekeningen maakten, ben ik

verdere verloop. Mijn verhaal doorspek ik

uiteindelijk bij Stork terecht gekomen.

ook altijd met dingen, die misschien wel

Mijn laatste inzet was de aanleg van de

gebeurd zouden kunnen zijn. Een anekdote

Hoge Snelheidslijn in Noord Brabant.

of

Daarvandaan kon ik met een gunstige

voorhanden. Ook in het Engels en Duits.

regeling met 57 ½ jaar met pensioen uit

Vooral voor oudere Duitsers heb ik er een

het werkproces en ben ik het vrije leven

paar die er goed ingaan. Het scheelt enorm

ingedoken

in de fooi.

leeftijd

uit

Daarna

rondleidingen

het

heb

gegeven

ik
voor

wat
de

jaren
VVV
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door Cock van den Berg
In 2018 werd besloten om in eigen beheer een dekhuis te plaatsen voor de horeca en de
Kassa. Als men dan weet, dat je 29 jaar in de ontwerp en teken business hebt vertoefd,
dan kan je er donder op zeggen, dat je in je kraag wordt gevat en met een potlood en een
stuffie achter de tekenplank wordt gezet, totdat de klus geklaard is. Wie precies wil weten
hoe alles is verlopen, kan in het evaluatierapport, dat ik heb geschreven, zijn licht
opsteken. Zo ben ik wel de onderhoudsploeg ingerold, wat aanvankelijk helemaal niet de
bedoeling was. Niettemin kom ik op de maandagen nog regelmatig een trap tegen de
deur geven. Verder draag ik nu mijn steentje bij in het surveilleren, terwijl ik (niet
doorvertellen) toch nog wel bezoekers begeleid, officieus, en daar ook nog een bijdrage
voor de fooienpot meepik.
Tot ziens op de Buffel,
Cock
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Nieuwe vrijwilligers stellen zich voor.
Aad de Kraauw
Aad de Kraauw, gepensioneerd, 68 jaar,

Men moet hier denken aan objecten

getrouwd met Leny en we hebben samen

zoals:

drie kinderen en drie leinkinderen,

- patrouille (blus)vaartuigen, survey

woonachtig in Hellevoetsluis.

vaartuigen en een representatie vaartuig.
- afmeerpontons met loopbruggen voor

Door buurman Piet Hillebrand ben ik

de binnenvaart.

gevraagd een keer langs te komen met de

- meerboeien voor de ligplaatsen van

bedoeling mijn interesse op te wekken

zeeschepen in de havens.

voor het vrijwilligerswerk op de Buffel

- vaarwegmarkering voor de scheepvaart

Na een prettig introductie gesprek met Ed

in het havengebied.

Wijbrands en een rondleiding van Piet heb
ik besloten mij aan te melden als

De laatste 15 jaar heeft het projectmatig

vrijwilliger.

werken steeds meer een vlucht genomen
en daardoor heb ik veel van de

Mijn werkgever tijdens mijn werkzame

bovenstaande objecten in behandeling

leven was het Havenbedrijf Rotterdam.

gehad als projectleider voor zowel

(Port of Rotterdam)

nieuwbouw als refit projecten.

De werkzaamheden hadden betrekking op

De laatste jaren ben ik vooral bezig

de maritieme branche van het bedrijf en

geweest met het verduurzamen van de

waren vooral gericht op het beheren en

vloot.

aanschaffen van het varend en drijvend

Men moet hier denken aan het toepassen

materieel. Ook wel de bedrijfsmiddelen

van brandstofbesparende en emissie

genoemd.

reducerende maatregelen op de
vaartuigen.
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Vervolg
Na mijn pensionering ben ik als ZZP'er

werkprocessen en ontwikkeling van de

doorgegaan en heb een verduurzamings-

Buffel in het algemeen.

project voor de Port of Amsterdam

Op het ogenblik ondersteun ik het

begeleid.

bestuur bij de aanvraag van een

Door omstandigheden is dit project helaas

omgevingsvergunning voor de aanschaf

begin 2020 stopgezet.

en het installeren van de overkapping van

Hierdoor is er tijd vrij gekomen om mij in

de Buffel.

te zetten voor de Buffel. Met de ervaring

Aad de Kraauw

over projectbegeleiding, hoop ik een
bijdrage te kunnen leveren aan de
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Nieuwe vrijwilligers stellen zich voor.
Duncan Peltenburg

Met ingang van 1 juli 2020 ben ik zowel

commerciële) samenwerkingsverbanden.

nieuw bestuurslid van Stichting

Strategisch en analytisch denken en

Ramtorenschip Buffel als bestuurslid van

handelen zijn vaardigheden, welke ik als

Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis.

intern en extern aanspreekpunt in de

Ik ben Duncan Peltenburg, een onder-

afgelopen jaren verder heb kunnen

nemende creatieveling, die vanaf de

verscherpen.

middelbare school als popmuzikant actief
is geweest en meerdere malen op lokale

Sinds eind maart 2020 ben ik vanuit

radio en tv te zien en te horen was.

Rotterdam naar Hellevoetsluis verhuisd en
zet mij graag actief in voor bestuurlijke

Mijn verlangen om "nieuwe werelden" te

functies op landelijk en regionaal niveau.

verkennen, zowel muzikaal als geografisch,

Als bestuurslid hoop ik mijn vaardigheden

creëerde vanaf mijn studie aan het

en kwaliteiten toe te passen en te blijven

Rotterdams Conservatorium de

ontwikkelen en met elkaar een waardevolle

mogelijkheid om van New York (Verenigde

bijdrage te leveren aan het slagen van

Staten) tot St. Petersburg (Rusland)

Fortresse Holland en de

workshops en optredens te verzorgen

toekomstbestendigheid van stichting

zowel als headliner, support-act als

Ramtorenschip Buffel.

organisator.
Als ondernemer, projectleider, coördinator,

Ik hoop iedereen dan ook binnenkort op het

voorzitter en bestuurder heb ik een ruime

schip of op de kade in levende lijve te zien

ervaring in het onderhouden van contacten

en te spreken en ben benieuwd naar jullie

met andere culturele instellingen en het

verhaal en enthousiasme.

opzetten van nieuwe (waaronder
Duncan Peltenburg
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Filmopnames “Sinterklaas op de Buffel”
door Wil De Filippi

dfdh fdfbf
dfdh fdfbf flofo lonfuf gigfh djdjd

dfdh fdfbf flofo
dfdh fdfbf flof ssff fo sui

dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo

Op zaterdag 10 oktober 2020 van 8.00 uur - 20.30 zijn er aan boord
filmopnames gemaakt voor een Sintvideo.
Dit is voor verkoop, waarin je namen kunt laten noemen.

dfdh fdfbf flof ssff fo sui
dfdh fdfbf flofo

dfdh fdfbf flofo lonfuf gigfh djdjd

dfdh fdfbf

Voor meer info: www.videovansinterklaas.com
Facebook: Sint Video of Sint Business
Instagram: sintvideo of sintbusiness
N.B. deze foto’s mogen niet worden verspreid via sociale media
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Nel van Helvert
Zij heeft maanden last gehad van hartritmestoornissen. Nu is dank zij medicijnen
weer alles onder controle en kan ze weer als vanouds meedraaien in de kassaploeg.
Hans Brand
De ingreep aan mijn hand vond 3 weken geleden plaats bij de kliniek Xpert en niet
zoals rechts in het SFG. Allemaal zeer efficiënt en plezierig daar.
Na 2 weken het gipsverband verwijderd en deze week voor het eerst handtherapie,
gelukkig hier lokaal. De wond heelde voorspoedig maar polsbeweging en de
buitenzijde van de hand zijn heel gevoelig. Heb de opdracht niet meer dan het gewicht
van een mok thee te tillen. Verder veel oefeningetjes. De gevoeligheid is omdat er 2
pezen aan het verwijderde botje zaten die nu aan andere botjes zijn vastgemaakt.
Verder zal het herstel veel vlugger gaan dan bij de duimbasis aan de andere hand.
Gelukkig maar dus, als we in de kerstvakantie open mogen zijn hoop ik toch weer te
komen. Alles goed dus. Bedankt voor de belangstelling
Wil Vermaat
Hij ondervindt nog steeds de gevolgen van de bacteriële infectie in augustus.
Het gaat redelijk goed met hem , maar hij is nog snel moe. Voorlopig beperkt hij zich
tot privé activiteiten en werken op de Buffel gaat voorlopig niet.
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Het dagelijks Bestuur van het 'Museumplatform' (waarin de
Hellevoetse musea zijn vertegenwoordigd) is een samenwerking met
'Stichting Promotie Hellevoetsluis' aangegaan. Hiervoor zullen de
financien worden overgedragen en er zullen stappen gezet worden
om de Stichting Museum Platform te ontbinden. Dit alles zal in gang
gezet worden na ondertekening van de intentieverklaring.
Met vriendelijke groeten,
E.Wijbrands

Tel:+31(0)6 2849 0907

Willen jullie als vrijwilliger zelf ook
iets op het prikbord plaatsen?
Stuur een bericht naar:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
(Max. 70 woorden)
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