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Bourgeois
Fabrikant uit België - Oostende, actief van 1960 tot 1975.

de Bourgeois B36 Zephyr 2 is gerestaureerd.
    "We worden met de dag zotter om er aan te beginnen!"
 
Lees zijn E-mail en zie de : Voor & Na Foto's

Beste Bob, 
Misschien herinner je het niet meer... 
maar wij mailden u voor het eerst zowat één jaar geleden ivm onze droom om een Bourgeois B36 te restaureren. We wisten niet
goed hoe eraan te beginnen, hadden het lef nog niet. Via internet ontdekten we de BOCC, jouw Bourgeois, je mailadres. Na lang
twijfelen schreven we je een schuchter mailtje met de vraag naar wat info.

Op 9 september 2007 ontmoetten we elkaar voor het eerst op de Open Monumentendag te Beernem. Wat werden wij daar warm
en hartelijk ontvangen! Een stroom van enthousiasme, vriendelijkheid en spontaniteit overviel ons, prachtig gewoon.
Vrijwillig boden jij en Bryan aan om samen de dag erop eens ons "wrak" alias "Puf-Puf" te gaan bekijken in Moerkerke of een
renovatie nog de moeite loonde. Nogmaals dank daarvoor. Jullie zijn drager van een zeer besmettelijk virus, weten jullie dat? Wat er
toen met mij gebeurde, en later met mijn vrouw en kinderen, dat achtte ik niet voor mogelijk! Bezeten en door niets en niemand uit
ons lood te slaan zijn we eraan begonnen.
Eerlijkheidshalve moet ik ook mijn buurman, Patrick, veel lof en dank betuigen voor zijn onvoorwaardelijke hulp en deskundigheid
in las-en elektriciteitswerken! Wat was ik aanvankelijk een sukkel. Zelfs het slot kreeg ik nog niet uit de deur. Radeloos belde ik
Bryan om hem tien minuten later met een simpel tikje het slot te zien uithalen. Wat was ik beschaamd.

Van toen af.
Het huis van het onderstel gehaald, nieuwe dissel gelast, onderstel zandstralen, metaliseren en opnieuw schilderen, het huis van
boven tot onder helemaal afwrijven, het meubilair uitgehaald, vloerbekleding verwijderd, het huis terug op onderstel, het huis
herspuiten, binnenbekleding en meubilair geschilderd, nieuwe vloerbekleding, elektriciteit bijgelegd, meubilair teruggeplaatst, frigo
geïnstalleerd, kussens opnieuw overtrokken, nieuwe gordijntjes, een disselbak geplaatst, nieuwe gasleidigen gelegd, ... 
Enkel gestuit door de kwetsuren agv een ongeval met mijn fiets op weg naar mijn werk werden de werken een vijftal weken gestaakt.
Voor het overige viel al onze vrije tijd onze Bougeois te beurt!!! 
Of het geslaagd is.. Iedereen heeft zijn smaak, en dit willen wij respecteren, maar wij zijn uitermate fier op wat wij verwezenlijkt
hebben!

Twee weken geleden, het weekend van 29 juni, zijn we er voor het eerst mee op uit geweest naar Oudenaarde voor zijn test. Een
succes!!!
Veel bekijks, lof en bewondering van medecampeerders gehad. Wat waren wij fier!

Bij terugkomst hebben wij toch het besluit genomen om een zijruit en de achterruit eruit te halen. Beiden hadden een barst. We
hadden schrik dat ze verder zouden kraken tijdens het rijden. We brachten ze binnen bij Plasticraft in Oostende,
www.plasticraft.be, Archimedesstraat 16 8400 Oostende, Belgium. T: +32 59 70 39 43. Blijkbaar produceerde dit bedrijf ook
origineel de ruiten voor Bourgeois!!! Jammergenoeg zijn de moules niet meer gespaard. De ruiten zijn mooi hersteld. Voor ons een
hele geruststelling rekening houdend met de investering dat we in de renovatie gestoken hebben. We hadden de kosten wel wat
onderschat maar de voldoening is het meer dan waard! We moeten enkel nog de ramen terugplaatsen. Ik zou graag de
pianoscharnieren nog vernieuwen, omwille van geroest, van de zijramen. Ik heb inox exemplaren gekocht.

Tussen pianoscharnier en raamkader zat een soort rubber. Liep dit tot over de vijzen in de ruit? 
Verder ben ik nog op zoek naar een nieuw, of occasie lechtje dat de klep van het kookfornuis openhoudt. Een van de twee die aan
de zij-binnenkant van de kast zitten is geplooid en houdt de klep niet goed meer open. Bij het dichtklappen maakt hij een verkeerde
beweging. Indien je eventueel van zo'n lechtje zou weten...

Voila, wij zijn blij de geboorte van onze oude nieuweling met enkele foto's in bijlage te kunnen melden! Een hele
gedaanteverandering he, als je vergelijkt met de foto's die je vorig jaar ontving en op de site van de BOCC plaatste?

Beste groeten, J en V
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