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Geachte lezer,
In 2005 werd door het echtpaar Nijboer de Bronsstichting opgericht met als doel het, in draaiende staat, bewaren van
de dieselmotoren uit de gelijknamige fabriek te Appingedam.
Maar niet alleen de motoren, ook de tekeningen en een groot deel van de Brons archieven worden bewaard en
beheerd door de Bronsstichting.
In 2008 deed zich de mogelijkheid voor de oorspronkelijke Bronsfabriek te huren en is men enthousiast gestart met de
inrichting van een werkend museum welke eer doet aan het Damster product. Uniek, want waar elders vind je een
motorenmuseum in het originele pand waar deze motoren ooit werden geproduceerd?
De N.V. Appingedammer Brons Motorenfabriek werd in 1906 opgericht en was (en is) een begrip in, niet alleen
Appingedam en omstreken, maar ook in de wereld van de (kleine) handelsvaart, visserij, sleepvaart, baggerbedrijf,
binnenvaart en niet te vergeten de poldergemalen. In 1989 werd Brons verkocht aan het Amerikaanse Waukesha
Engine welke tot en met 2004 gasmotoren te Appingedam heeft geproduceerd. Daarmee is deze fabriek de langst
overlevende van alle roemruchte Nederlandse motorenfabrieken welke aan het begin van de twintigste eeuw werden
opgericht. Velen van u zullen op de één of andere manier een band hebben met deze fabriek en z’n producten.
De SABMM heeft de afgelopen jaren al een aantal evenementen georganiseerd en is nu van plan er een jaarlijks
evenement van te maken. Als datum is gekozen voor het laatste weekeinde van de maand Augustus. Dit jaar dus het
weekeinde van 25 en 26 Augustus.
De entree bedraagt € 5.00 per persoon (Kinderen tot en met 12 jaar, vrij entree)
Consumptiemunten, voorzien van het groene Brons logo, zijn te verkrijgen bij de kassa en in de kantine.
Ondertussen hebben zich al veel exposanten aangemeld welke met zowel schepen en scheepjes komen maar ook met
stationair opgestelde motoren. De exposanten komen echt van heinde en verre. (En dat met de hoge brandstofprijzen
van tegenwoordig) Ook de interesse voor het exploiteren van een marktkraam is overweldigend. Tevens nog
demonstraties van oude ambachten, optredens van een shanty koor, trekwedstrijden tussen sleepbootjes en
opduwertjes, rondvaarten door de stad, enzovoorts.
Niet alleen Bronsmotoren zullen te zien en te horen zijn. Ook vele anderen, in het bezit van een motor van een ander
merk, hebben zich enthousiast aangemeld voor dit evenement.
Mogen wij u ook verwelkomen als enthousiast bezoeker?
Zij die de mogelijkheid hebben tot plaatsing van de uitnodiging of de bijgevoegde flyer in bijvoorbeeld een
personeelsblad, op een website, voor een etalage raam, op een prikbord etc. worden van harte uitgenodigd zulks te
willen doen. (Een digitale versie zal op verzoek worden gemaild) En kent u anderen welke wellicht geïnteresseerd zijn,
schroom niet, laat deze dan weten van het aanstaande dieselmotoren weekeinde te Appingedam.
Komt dat horen en zien en, komt allen!

Met vriendelijke groet,
Ondersteuningsgroep SABMM

Jan Brons, de oprichter van de N.V. Appingedammer Brons Motorenfabriek, zegt dat het goud is wat wie hier doun.
As joe dat ook vind’n meld joe din aan as vrijwilleger, sponsor of donateur (weldouner) op de website van de
Stichting Appingedammer Brons Motoren Museum. Geliek doun!
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