L.B.W.B. FLASH 04
Toervaart 2006 MECHELEN
Naar jaarlijkse gewoonte ging tijdens het Pinkster weekend de LBWBMOTRYACHTING réunie door, de stad Mechelen was ons indachtig met het
afhalen in de haven van de deelnemers door een belleman welke ons
oplijnde achter de fanfare van het politiekorps om een rondje door
Mechelen te maken, een heerlijke ervaring was dat.
De locatie van de prachtige haven nabij het centrum gelegen, net aan een
honderd jarige sluis vraagt om er nog terug te keren.
Met de 73 schepen en 148 mensen aan tafel hebben we er het weekend
lang een echt festijn van gemaakt in deze eerste voorzomerse dagen.
De stadswandeling op zondag werd dankzij de gidsen een namiddag welke
in een flits voorbij was.
Dank u clubs, deelnemers en stad Mechelen om er zo een prachtige
herinnering van gemaakt te hebben.
De uitdaging 2007 komt nu dus op de rol te staan en we rekenen op al
jullie suggesties en inbreng om er volgend jaar weer een mooie
herinnering te mogen bijschrijven.

Turf op tafel
In het diesel dossier wacht de Belgische overheid het antwoord en
beslissing van Europa af op hun voorstel om verder rode diesel voor de
pleziervaart te blijven gebruiken.
In het transport dossier van de Rijnnorm heeft LBWB-MY bij de rapporteur
protest aangetekend en met drang verzocht om de bootlengte van
pleziervaartschepen in die norm van 20m naar 24m te verleggen.

LBWB-MY reageerde naar de waterbeheerders over de invoering van een
65PK limiet voor het vignet van de traaglopers, inmiddels werd een ander
bericht aan de schipperij uitgestuurd welke terug de vroegere normen
hanteert.
Graag herinneren we u aan onze flash 3, om ons op de hoogte te houden
indien u een Jacques Brel avond organiseert voor het sponsoren van zijn
vroegere zeilboot.

Ghent Classics 24-06 Portus Ganda
Dit is ons volgende event, voor 10€ kan je deelnemen aan een wedstrijd
voor boten ouder dan 25 jaar en kans maken op een prijzenpot!
In bijlage vindt u het programma, inschrijvingsformulier en de affiche.
Andere boten die van de sfeer willen genieten zijn eveneens welkom in de
Portus Ganda haven te Gent vlakbij het centrum.
Vanaf dit jaar komt een groep oldtimer auto liefhebbers meegenieten van
de sfeer rond de haven en mee sfeer maken.
Wil je zonder boot komen (eventueel met vrienden) dan kan je voor 25€
inschrijven op een menu met aangepaste wijnen, dit gaat door in de AU
BAIN gesitueerd in het unieke Van Eyck zwembad, en later op de avond
wordt er op dezelfde locatie een dansavond georganiseerd, we maken er
een echte jaren 60 en 70 party van !
Aarzel niet om met het LBWB-Motoryachting secretariaat of de Portus
Ganda haven contact op te nemen voor verdere détails via info@lbwb.be ,
tel 055/49 71 03 of fax 055/ 49 63 03 of portusganda@gent.be tel
0472/417843
b.e. ©lbwb-motoryachting

