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UITNODIGING  

 
VVBHV-Clubreünie te Battel (ligplaatsen Zennegat) op 7 september 2019  

n.a.v. Open Monumentendag Vlaanderen op 8 september 2019 
  
Na de succes editie van vorig jaar, hernemen we de Open Monumentendag (https://sector.openmonumenten.be/) 
als jaarlijks publieksevenement en clubreünie.  
 
Wij nodigen u bij deze van harte uit met uw schip deel te nemen aan ons kleinschalige maar zeer gezellige 
evenement. Dit vindt plaats op de rechteroever van het kanaal Leuven-Dijle te Mechelen (Battel) aan onze 
concessie, tussen de Zennegatsluis en Battel Sluis. Ook via de weg is dit gemakkelijk te bereiken; voor de gps-
gebruikers: kruising Hoge Weg en Zennegatvaart.  
 
We zijn afgemeerd vlakbij de prachtige historische stad Mechelen, een stad die een bezoek meer dan waard is. De 
schepen liggen 20 fietsminuten van het centrum. Schippers die meer tijd hebben worden zeker aangeraden het 
kanaal af te varen tot Leuven; zowel het kanaal met haar prachtig gerestaureerde sluizen als de stad Leuven met zijn 
wereldberoemde Stella zijn een omweg waard! 
 
Zaterdagavond 7 september voorzien we voor de deelnemers een lekkere maaltijd. Traditiegetrouw mondt dit uit in 
een zeer gezellig samenzijn. We voorzien een maaltijd voor 2 personen per schip tegen een symbolische bijdrage 
van 5 euro per persoon (bij voorkeur via overschrijving). Bijkomende deelnemers kunnen uiteraard ook inschrijven, 
tegen een bijdrage van 10 euro per persoon. 

 
Op zondagmorgen kan iedereen genieten van een gratis ontbijt, waarna we vanaf 11 uur de eerste bezoekers te 
woord te staan. Bij mooi weer kan er ook vroeger volk opdagen, aangezien het hier een populaire plaats is om te 
fietsen, wandelen, lopen,… Zondagavond sluiten we rond 18h af met een korte evaluatie van het weekend en een 
gezellige borrelavond. 

                
Schippers die willen deelnemen aan het evenement vragen wij om een mailtje te sturen naar info@historisch-
vaartuig.be. Inschrijvingen voor de maaltijd op zaterdagavond kunnen tevens via deze weg gebeuren. De betaling 
kan via het rekeningnummer onderaan deze brief gebeuren.  
   
Ook traditionele schepen die geen lid zijn van onze vereniging zijn van harte welkom en natuurlijk ook onze leden 
zonder schip!   
 
Ons team is verheugd om een extraatje te kunnen aanbieden aan onze buitenlandse deelnemers. We kunnen het 
halfjaarlijks vaarvignet voor de Vlaamse waterwegen terugbetalen aan 3 buitenlandse schepen, die lid zijn van 
VVBHV of een andere behoudsorganisatie.  De eerste 3 schepen die zich aanmelden voor deelname én effectief 
aanwezig zijn op 7-8 september, worden ter plaatse vergoed. Men zegge het voort! 

 
We hopen er samen met u een gezellig evenement van te maken. Tot in september in Mechelen! 
 
Het organiserend comité: Marjan, Justine, Marco, Christophe & Robin 
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