Ahoy!
Je staat op de lijst voor het Allereerste Hollands Houten Boten Festival dat gaat
plaatsvinden van 5-7 juli a.s. Op Willemsoord in Den Helder!
Misschien heb je je via de site opgegeven of heb je als student, bedrijf of
bewonderaar iets met houten boten!

Graag wil ik je hierbij uitnodigen om in de zomer op het festival langs te komen. Voor
bezoekers is het een gratis evenement.

De directe aanleiding voor dit festival is: Het Is Er Nog Nooit Geweest! En het wordt
eens tijd! Tijd om dit mooie flexibele materiaal eens in bootvorm uit de verdomhoek te
halen en midden in het zonnetje te zetten!
Ik heb al vele, vaak traditionele schepenfestivals meegemaakt, maar in Nederland
nog nooit een houten! Ik weet uit de vele reacties dat velen het met mij eens zijn. We

hopen dus op vele enthousiaste bezoekers!

De indirecte aanleiding voor dit evenement is de volgende: Dit jaar bestaat het Hout
& Meubilerings College In Amsterdam, mijn oude werkgever, 90 jaar. De afdeling
Bootbouw daarbinnen bestaat dan 25 jaar! Tijd ook voor een feestje!
Wanneer je dus student of leraar bent geweest op dit College, ben je ook extra
welkom!

Naast de vele houten schepen en bootjes in de haven, zal er een markt zijn waarbij
niet alleen maritieme koopjes gejaagd kunnen worden, waaronder ook veel houten
boten en schepen, maar kan kan er genetwerkt worden! Zo willen we werkgevers en
werknemers in de houten boten branche bij elkaar brengen in het netwerkcafé.
Ook willen we iedereen met nieuwe technieken en materialen in aanraking brengen
en de diskussie daarover voeren: Wel of Niet met moderne materialen en technieken
werken; dit tegenover het vele mooie traditionele werk. Daarvoor organieseren we
forum diskussies en mooie presentaties. Zie daarvoor Het programma op de site!

Kijk op de site wat je boeit en kom dat horen en zien!

Wil je als bezoeker met je houten boot komen? Op het droge of in het natte? Meld je
aan met de bijzonderheden van je boot! Soort schip, maten, droog of nat?
Wil je als bedrijf meedoen? Met of zonder boot? Netwerken? Promoten? Meld je aan
als bedrijf en bespreek de mogelijkheden.
We hopen op mooi weer, mooie schepen en veel bezoekers!

Vragen? Mail gerust naar debootbouwschool@gmail.com.

