VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van
HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw
Lakenmakersstraat 41
B-2800 Mechelen
Fortis : 001-3919876-85

Nieuwsbrief n° 2, september 2006
Geachte leden,
Na de Open Monumentendag aan het Zennegat willen we alle leden bedanken voor hun actieve bijdrage, inzet, bezoek,
aanwezigheid, enz aan dit geslaagde evenement. We hebben onze vereniging op een positieve manier onder de aandacht
van de pers en het grote publiek weten te brengen. De grote opkomst van geïnteresseerden is een steun in de rug voor
de volgende Open Monumentendag.
Na dit evenement zijn uw bestuursleden nog druk bezig geweest met andere bezigheden zodat de geplande
bestuursvergadering van september is komen te verschuiven naar oktober.
Dirk Ramakers
Uw bestuur :
Luc Honsia, boeierschuit Ziet Op U Zelve (voorzitter) 0495 52 50 72
Patrick van Camp, waalschokker Anne-Grete (secretaris) 0479 37 08 04
Dirk Verstraelen , Groninger Boltjalk De afrekening (penningmeester) 0486 52 87 01
Dirk Ramakers , motorsleepboot Odilia (ledenadministratie), 0478 38 38 45
E-mail naar : vvbhv@hotmail.com
Website : www.freewebs.com/vvbhv

veel bezoek op een warme zondagmiddag
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de deelnemende schepen aan OMD 10/09/06 aan het Zennegat :
bakdekkruiser The Old Lady
waalschokker Anne Grete
bakdekkruiser Alice
bakdekkruiser Milenka
bakdekkruiser The Broomside
bakdekkruiser Blue Lady
sleepboot Scheepmaker
sleepboot GAR
mosselaak De Slenk
sleepboot Knillis
sleepboot Hudson
sleepboot Odilia
boeierschuit Ziet Op U Zelve
opduwer Greetje
sleepboot Lijntje Johanna
sleepboot Kobbe

er was een fototentoonstelling opgezet rond het OMD thema IMPORT-EXPORT
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rondvaarten, zeilen, opduwen enz…
Tevens was OMD de inhuldiging van het grote bord met info over de VVBHV dat we met de door VCM toegekende
subsidie van de Vlaamse gemeenschap konden laten maken. Met deze subsidie is ook een weersbestendig info bord
gemaakt van de schepen van de leden om bij hun ligplaats op bij hunschip te bevestigen om zo het publiek met de
vereniging te laten kennis maken en de geschiedenis van elke boot kenbaar te maken.
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