VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van
HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw
Lakenmakersstraat 41
B-2800 Mechelen

Nieuwsbrief n° 11, augustus 2007
Beste leden,
Ondanks dat we oorspronkelijk geen bestuursvergaderingen met bijhorende nieuwsbrieven zouden plannen in de vaarmaanden juli en
augustus hebben we toch nog eens bij elkaar gezeten voor Open Monumenten Dag en de daarop volgende evenementen . We doen
hierbij dan even een korte nieuws-flash, zonder de 'normale' nieuwsbrief rubrieken.
We zijn in overleg met de stad Mechelen voor technische ondersteuning tijdens OMD om de nodige elektra te kunnen aanbieden aan
de schepen die deelnemen . We voorzien weer een tentje met tafels en stoelen waar de mensen een hapje en een drankje kunnen
nuttigen. Aan de boten is de nodige uitleg over de schepen te lezen (de vaste liggers hebben hun VVBHV info bord , de bezoekers
worden gevraagd zelf de nodige info over hun boten te voorzien). En op de wal wordt een fototentoonstelling omtrent 'wonen' (het
thema dit jaar) gezet. Enkele boten zullen wat rondvaarten doen en er is een demonstratie scheepsjagen gepland.
Voor de deelnemende schippers voorzien we per boot 2 pers een gratis BBQ op zaterdagavond, extra eters kunnen aanschuiven à 15
p.p. . Op zondagmorgen wordt voor de deelnemers een gratis pannenkoekenontbijt bereid zodat ieder vol energie aan OMD kan
starten.
We herinneren onze leden nog eens aan de verschillende evenementen voor historische Vaartuigen in het najaar, zie de info verderop.
We vinden het belangrijk dat bij deze evenementen een mooie delegatie van VVBHV schepen aanwezig is, het publiek dat deze
evenementen bezoekt moet volgens ons ook het nog in Vlaanderen aanwezige Varend Erfgoed kunnen bekijken!!
- Evarist vaart met de bakdekkruiser Old Lady de tocht mee naar het Zeekanaal het eerste weekend van september, wie wil aansluiten
meldt zich best zo snel mogelijk bij hem om dit aan de organisatie door te geven.
- Enkele schepen hebben reeds aangegeven het weekend na OMD naar Astene te varen voor de bijeenkomst aldaar.
- De mslb Kobbe van Robin en de Old lady van Evarist nemen ook deel aan Waterkant (29-30/9), wil je ook de kans benutten om de
verwachte 100.000 bezoekers onze vaartuigen te presenteren, laat het voor 30/8 weten aan Evarist of Robin (geef even uw FD
nummer op) en we spelen het dan aan de organisatie door.
-De mslb Kobbe gaat ook de jaarmarkt te boom opluisteren, er is nog plaats …
Laat deze kansen om uw vaartuig te presenteren niet liggen en meld je aan voor deelname !!
Namens uw bestuur, Dirk Ramakers
Uw bestuur :
Dirk Ramakers , motorsleepboot Odilia (voorzitter), 0(032)478 38 38 45
Patrick van Camp, waalschokker Anne-Grete (secretaris) 0(032)479 37 08 04
Evarist van Camp, bakdekkruiser The Old Lady (penningmeester) 0(032)494 63 99 42
Robin Capiaux, motorsleepboot Kobbe (ledenadministratie) 0(032)476 21 76 58
E-mail naar : vvbhv@hotmail.com
Website : www.historisch-vaartuig.be

Secretaris : Patrick Van Camp 0479 34 08 04.
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vaartocht naar Halle (31/8-3/9):
inschrijven bij vzw Tolerant (coördinatie Werner Van de Walle: <werner.vandewalle@skynet.be>, tel. & fax 32-3-774 12 90, mobiel
32-474-98 44 07) of bij het VVBHV bestuur
algemeen overzicht van de tocht
vrijdag 31 augustus
zaterdag 1 september
zondag 2
maandag 3

samenkomst Klein-Willebroek
naar Halle
traject Halle-Ruisbroek (bij Brussel)
terug naar Klein-Willebroek

uitwerking in detail
vrijdag 31.8

18.38
19.30
17.00 – 18.00

19.00
20.00
zaterdag 1.9

08.00 – 17.00

17.00
18.00
19.00
22.00
zondag 2.9

08.00
09.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
19.00

maandag 3.9

09.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.56
21.48

HW Antwerpen
HW Boom
schutten Klein-Willebroek
zoveel mogelijk gegroepeerd
daarna verzamelen thv. watersportclub RYAC
(tussen sluis en Victor Dumonbrug)
vertrek in groep naar Zemst
afmeren boven sluis Zemst aan SB
Zemst —> Halle (5 sluizen)
Molenbeek, Anderlecht,
Ruisbroek, Lot, Halle
zeilers vertrekken eerst
hengst D’n Bruinen als vlaggenschip
mogelijk gasten ab. in Ruisbroek + Lot
afmeren boven sluis Halle (ad. Suikerkaai)
masten recht + pavoiseren (water & elektra)
ontvangst door stadsbestuur
overhandigen geschenken beiderzijds
maaltijd in de stad, aangeboden door... (*)
vuurwerk
ontbijt + lunchpakket ab. gebracht (*)
masten plat & verhuizen afwaarts Sluis 7 BB
open deur bezoekende schepen in Halle
(maximaal exposure Gordel rond Brussel)
varen van Halle naar Lot
afmeren beneden sluis Lot (Sashoek)
open deur bezoekende schepen in Lot
varen van Lot naar Ruisbroek
afmeren boven sluis Ruisbroek
open deur bezoekende schepen Ruisbroek
uitwaaien in Ruisbroek
Ruisbroek —> Klein-Willebroek (4 sluizen)
Ruisbroek, Anderlecht, Molenbeek,
Zemst
schutten Klein-Willebroek
overnachten bij ws-club RYAC mogelijk
HW Antwerpen
HW Boom
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Astene ontvangt Historische Vaartuigen in September (15-16/9):
Enkele van de deelnemers aan OMD aan het Zennegat varen in de week erna naar de voormalige sluis te Astene op de
Leie. Daar worden ze ontvangen door de enthousiaste mensen van 'T oud Sashuis' bij Lucas Van Bruwaene van de tjalk
Den Ouden Schobiak voor een gezellig weekendje met elkaar en met het publiek dat deze mooie omgeving graag per
fiets bezoekt. Er worden rondvaartjes met het publiek georganiseerd en 's avonds zullen de nodige 'Schobiakjes' worden
genuttigd. Deelname kan eenvoudig door aan te melden bij het VVBHV bestuur. Het aantal deelnemende schepen is
beperkt tot 10.

WaterkAnt

Zorg dat je erbij bent… (29-30/9)

Warm welkom in Antwerpen
- Gratis lig- en havengelden
- Skippers handbook met alle details en volledig last minute programma
- Administratie: de organisatie regelt FD nummer
- Programma met diverse highlights voor de deelnemende bemanningen
- Een leuke herinnering specifiek voor de WaterkAnt deelnemers
- Het WaterkAnt-deelnemers informatiepakket en voordeelbonnen
- Een unieke sfeer in de oudste dokken van Antwerpen
- Live demonstratie van het lossen van graan + dokwerkers –> opzakken, wegen, buildragen, platte wagen met trekpaarden
- De kans om de werking van uw maritiem erfgoed organisatie te promoten op de WaterkAnt infomarkt / Napoleonkaai
- Muzikaal, gezellig, joviaal en geanimeerd
Vrijdag 28/09
17 uur: plezante invaart in Willemdok met live commentaar voor groot publiek
19 uur: officiele ontvangst + briefing voor de bemanningen in de bemanningstent / Napoleonkaai
Zaterdag / Zondag 29/09 – 30/09
- Geleide wandeling Eilandje het maritieme hart van de Haven van Antwerpen OF Het Schipperskwartier en de Ruien van
Antwerpen
- Gratis deelname aan de 5de Koninklijke roeiregatta
- Bezoek aan Graanzuiger 19 in werking met rondleiding
- Bezoek aan het MAS informatiepunt (Museum Aan de Stroom)
Zaterdag 29/09: 19 uur: zeebonken barbecue voor bemanningen
Gevolgd door Blauwe Steen dansgffest: live optredens van o.m. Chien d’Mer
Alle schepen van voor 1960 zijn hartelijk uitgenodigd. Inschrijven kan via bijgaand inschrijvingsformulier of direct op de website.
www.waterkantwerpen.be
Alle details van het programma staan ook op deze website
Verdere informatie tel: +0032 (0)475 902 524 – E mail: info@thepubagency.be of info@shiptoshore.be

Historische Vaartuigen gevraagd bij de jaarmarkt te Boom (14-16/10):
Wat de historische schepen betreft houdt de vraag in :
* aanmeren aan de aanlegsteigers te Boom (bij voorkeur aan de kaai, vervolgens ook aan 't Steencaycken)
* "open-boot-dagen", dwz mogelijkheid voor het publiek om de schepen te bezoeken
* vaartochtjes op de Rupel met enkele schepen (afspraken te maken)
De beste dagen om dit te doen zijn zondag 14 en maandag (jaarmarktdag) 15 oktober, maar indien jullie beschikbaar zijn
is zaterdag 13 oktober daarbij ook goed.
Vriendelijke groeten,
Alex Ramael
cultuurbeleidscoördinator
03 880 19 10
Inschrijven voor de jaarmarkt te Boom kan via het VVBHV bestuur
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