Zaterdag 08 oktober 2016 Verslag: Ronny Ghys
Vooreerst wil ik alle lezers van onze TTO-Kluskrant verwelkomen in dit nieuwe klusseizoen, die tevens een nieuwe
kluskrant laat verschijnen en een weergave zal geven van wat er zoal op de werkvloer te gebeuren valt bij onze
vereniging door de vrijwilligers-klussers.
Onze ploeg klussers zijn absoluut nodig en er zijn ook heel wat taken te vervullen. Of dit nu poetsen, schilderen,
motoren of andere grote stukken onder handen nemen is, altijd hebben wij hiervoor vrijwilligers nodig. Zowel in
Knokke als in De Panne is alle hulp welkom. Daarom doen wij langs deze weg een oproep om onze ploeg te komen
versterken. Vele handen maken het werk lichter.
Tevens willen bij deze onze NIEUWE WEBSITE voorstellen, die na veel bloed, zweet en tranen klaar is. De site zal
een bredere kijk geven over de vereniging TTO-Noordzee vzw
Surf vanaf nu dus naar WWW.TTONOORDZEEVZW.BE
Alvast veel surfplezier!

Verslag klusdag 8 oktober 2016 remise Knokke:
Naar goede gewoonte hebben de aanwezigen elk hun steentje bijgedragen in de dagtaken. Achiel had namelijk een
aantal zeer zware opdrachten op het programma staan om samen met Jordan, Jo, Ronny en Luc uit te voeren. De
Gentse drieassige tram 378 moest namelijk gelicht worden om allerlei oude tractiekabels te kunnen verwijderen wat
dan ook gebeurde. Ook werden de controllers uit het voertuig gelift voor revisie. Achiel kan nu met een gerust hart
twee jaar verder met alle werkzaamheden aan het frame en de kast van het voertuig. Uiteraard helpen de klussers
ook mee

Toen bleek ook nog de compressor/motor van de OB – tractor zijn "pijp aan maarten" te hebben gegeven. Jo en
Jordan zijn onmiddellijk in actie geschoten en hebben alles losgemaakt om deze vanonder de tram uit te halen. Met
de voorbereidende hulp van Luc en Ronny is dit werk tot een goed einde gebracht en staat de compressor nu op een
trans pallet te wachten op herstelling, hopelijk in eigen huis.

pag. 1

© by TTO-Noordzee vzw 2016

Marleen en Elif hebben de ganse voormiddag schilderwerkjes kunnen uitvoeren die al enkele weken op zich lieten
wachten. De stukken zijn nu ook klaar om in de definitieve eindlaag gezet te worden op een volgende klusdag.
Hiervoor zoeken wij dus iemand die indien nodig wil/kan komen schilderen. Ivan heeft zoals gewoonlijk zijn verdere
werkzaamheden vervolmaakt. Marleen heeft deze mooie dag afgesloten met het bakken van lekkere pannenkoeken,
want vrijwilligers verdienen ook eens beloont te worden voor hun inzet en (zwaar) werk! Deze werden meer dan
gesmaakt.
Bedankt aan de Klussers op 8 oktober 2016

Volgende week zaterdag 15 oktober is er Klusdag in Knokke & De Panne vanaf 9.00 u
Samenstelling: Ronny G
Eindredactie: Jo B
____
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