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Terugblik op geslaagde Statutaire Vergadering 
Een kort samenvatting?  Leuk gezelschap, lekker eten en 
voldoende drank, zorgvuldige verslagen alhoewel de lengte 
van het spiekbriefje niet alles zegt! prachtige live muziek & 
animatie, goede sfeer, ambiance en meezang, maar vooral het 
was PLEZANT en we leerde elkaar weer anders en beter 
kennen en dat is nu net een doelstelling van V.I.N.Hoboken!
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Uitbreiding VINH 
Raad van Beheer. 

De Voorzitter en Raadsleden 
zijn verheugd  u te melden dat 
Mevr. Martine Sporen van 
Garage Celis en Dhr. Notaris 
Yves Mallentjer Raadslid 
geworden zijn en bedanken 
hen voor hun engagement en 
toekomstige inzet voor 
V.I.N.Hoboken want een oud 
gezegde leert ons “ dat we de 
richting van de wind niet 
kunnen wijzigen, maar samen 
wel de stand van de zeilen “ . 

3 Nieuwe leden bij 
V.I.N.Hoboken. 

Graag willen wij onze nieuwe 
leden A&B Slotenservice bvba, 
W&M Management 
Consulting bvba en Kunnig 
hartelijk verwelkomen. 
Natuurlijk hopen wij hen snel 
en veelvuldig te mogen 
ontmoeten op onze activiteiten  
zodat we elkaar beter leren 
kennen, we ontdekken wat 
deze bedrijven doen of maken 
om zo eventuele B2B mogelijk 
te maken. 

Nieuwe Website 

De nieuwe V.I.N.Hoboken 
website is binnenkort actief, wij 
houden u op de hoogte. 
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Lentewandeling 30 mei 2015. 
Op zaterdag 30 mei om 09.45 uur is het verzamelen geblazen 
aan de vestiging van Procap Hoboken NV, Schroeilaan 15 te 
Hoboken voor onze lentewandeling in de Hobokense Polders 
die onder begeleiding van een ervaren gids van Natuurpunt 
“Hobokense Polder” zal starten om 10.00uur. Natuurlijk doet 
u best, afhankelijk van het weer die dag, goede en stevige 
wandelschoenen of laarzen aan. 

Na het bewonderen van … en wandelen in dit prachtige 
natuurgebied zullen we rond 12.00 uur terug zijn en worden 
we ontvangen in de mooie, nieuwe gebouwen van Procap, 
waar er koffie, frisdrank en koffiekoeken zullen klaar staat om 
onze honger te stillen, zodat we die middag samen kunnen 
tafelen om er voort te genieten van de nieuw opgedane 
ervaringen en van elkaar. 

De inschrijvingen voor deze Lentewandeling ontvangt u 
binnenkort en is om allerlei organisatorische redenen 
verplicht, uw deelname in de onkosten bedraagt slechts 5.00 
euro per persoon, de rest past V.I.N.Hoboken graag bij, 
kinderen tot 14jaar mogen gratis mee en wandelaars kunnen 
natuurlijk de hond meenemen als hij aan de leiband blijft.

Dus zet uw wandelschoenen klaar, motiveer je naaste familie 
en vrienden, pep oma & opa op en hou je mail-bus in het oog 
want dit afspraakje… wil je echt niet missen!
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Activiteitenkalender 
V.I.N.Hoboken 2015. 

Graag geven wij hieronder onze 
geplande activiteiten zodat u ze 
kan aankruisen in uw agenda.  

• Zaterdag 30 mei 2015 
begeleide Lentewandeling in 
de Hobokense Polders. 

• VINH ZOMER DRINK op 
Donderdag 03 september 
2015 te 19.00 uur, locatie 
Garage Toyota Celis. 

• Oktober KOBRA activiteit. 

• Alle info en inschrijvingen 
ontvangt u ten gepaste tijden, 
maar stip het nu al aan in uw 
agenda. 

Wist je dat ? 

• Wist je dat ons V.I.N.Hoboken 
secretariaat via e-mail 
info@druk-rypens.be te 
bereiken is.
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