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Tweede editie voor EOC
Traditionele Schepen Beurs
Op 10, 11 en 12 november
2017 wordt de tweede
editie van de EOCTraditionele Schepen Beurs
in Den Helder gehouden.
De beurs is bedoeld als
ontmoetingsplek voor
iedereen die iets met
traditionele schepen te
maken heeft of hier interesse
in heeft. Veel activiteiten
vinden plaats in ‘Gebouw
66’ van het oude marinecomplex Willemsoord, maar
ook rond het beursgebouw is
er veel te zien en te doen. Zo liggen de verschillende havens vol met traditionele schepen
in allerlei formaten. Diverse schepen zijn ook open voor publiek waardoor een kijkje kan
worden genomen in het leven aan boord. Daarnaast worden er houtwerkmethoden
tentoongesteld en kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende workshops over
regelgeving, het vinden en behouden van klanten, het bouwen van een houten bootje of
het slaan van touw. In het beursgebouw is er het Vakantieplein met volop inspiratie voor
een reis aan boord van een schip. De beurs is alle drie de dagen van 10.00 tot 17.00
uur geopend. Het toegangsbewijs van 8 euro per persoon is gedurende de gehele beurs
geldig. Ook kan het entreeticket van de beurs worden ingezet als toegangsbewijs voor het
Reddingsvaartmuseum en het Marine museum, beide op loopafstand van de beurs.
De beurs wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor EOC Scheepsverzekeringen.
Een overzicht van de deelnemende schepen en bedrijven is te vinden op de beurssite.
EOC Traditionele Schepen Beurs | www.traditioneleschepenbeurs.nl

Eerste Agile
Yachts 42 gedoopt
Eind september heeft VMG Yachtbuilders
haar eerste Agile Yacht gelanceerd. In
het bijzijn van 250 mensen werd de
42-voeter genaamd ‘Karma’ bij de werf
in Enkhuizen gedoopt. Met de Agile
Yachts biedt VMG een semi-custom
lijn van full-carbon high-performance
cruisers. Het sportieve, ultramoderne
model wordt gebouwd in 42, 62 en 82
voet waarbij gebruik wordt gemaakt
van de laatste technieken op het gebied
van CNC-frezen en vacuüminjectie. Alle
ontwerpen zijn van Simonis Voogd.
VMG Yachtbuilders
T: 0228-322352
www.vmgyachtbuilders.nl
For Sail Yachting (dealer Zuid-Nederland)
T: 0111-676131
www.forsailyachting.nl

GalleryMaritime start maritieme leestafel in Zeeland
Nu het toeristisch seizoen op zijn einde loopt, biedt GalleryMaritime haar bezoekers
de gelegenheid om op woensdagen boeken over het maritiem erfgoed en maritieme
kunst te lezen. Sinds 4 oktober 2017 organiseert GalleryMaritime elke woensdag
‘De Maritieme Leestafel’. Tot april 2018 liggen er op de leestafel talloze boeiende
maritieme boeken en reisverhalen van bekende wereld-omzeilers klaar waarin, onder
het genot van een kopje koffie en een praatje, gebladerd kan worden. Uiteraard kan
ook de maritieme kunst van ervaren kunstenaars bekeken worden. GalleryMaritime is
gevestigd op Voorstraat 45 in Colijnsplaat en is daarmee zowel over land als over het
water bereikbaar.
GalleryMaritime | www.gallerymaritime.nl
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