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Zomerdrink V.I.N.Hoboken bij Toyota Garage Celis. 

Traditioneel sluiten wij elk jaar de zomervakantie af met de 
organisatie van onze zomerdrink, een gelegenheid om ieders 
vakantieverhaal te ontdekken maar ook om elkaar in een losse, 
ongedwongen sfeer te ontmoeten, bij te praten en om 
eventuele nieuwe plannen te smeden, synergieën te zoeken of  
samenwerkingen op te starten. Op donderdag  3 september  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Nieuwe Website 
V.I.N.Hoboken. 

Wij zijn verheugd  u te melden 
dat vanaf heden onze nieuwe 
website beschikbaar & actief 
is, ga hem snel ontdekken op 

www.vinh-hoboken.be   

Nieuwe VINH leden. 

Graag willen wij Notaris Erik 
Houben welkom heten in onze 
vereniging en hopen wij hem 
veelvuldig te mogen 
ontmoeten op onze activiteiten  

Inschrijven activiteiten. 

Kunnen vanaf nu gebeuren via 
het inschrijvingsformulier op 
onze nieuwe website!

NIEUWSBRIEF 
   www.vinh-hoboken.be    |   Nieuwe website van V.I.N.Hoboken is nu actief!  |   
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waren wij hiervoor te gast bij Toyota Garage Celis, één van 
onze leden, die graag hiervoor hun prachtige toonzaal ter 
beschikking stelde, een ontvangst waar we uiteraard Martine & 
Robert van harte voor willen bedanken. De catering die we 
weer toevertrouwde aan Salons Schoeters zorgde voor lekkere 
hapjes,voldoende drankjes en een perfecte bediening. 

In zijn openingswoordje 
verwelkomde onze 
Voorzitter Dhr. Walter 
Celis alle aanwezigen, 
wenste hen een leuke 
avond toe en gaf het 
woord door aan 
Districtsschepen Dhr. 
Koen Raets die in zijn 
voordracht de vraag opwierp of het niet beter zou zijn dat alle 
nu bestaande organisaties en verenigingen, zoals Voka, Unizo, 
Kobra, VINH, Bewora en alle andere om zich te verenigen, wel 
met het behouden van ieders eigenheid, om zo als één 
gesprekspartner naar voor te komen tegenover alle officiële 
instanties. In de tweede pijler van zijn voordracht vroeg de 
Hobokense Districtsschepen aan de plaatselijke verenigingen 
zoals V.I.N.Hoboken en Unizo om eens na te denken of we met 
“ Nelle & Patrache “ het feit dat er ongeveer 25 Japanse 
bedrijven zijn in de Antwerpse Haven en de reeds bestaande 
jaarlijkse “ Japanse Week “ niet iets uniek zouden kunnen 
creëren voor en met Hoboken? waarna hij zijn boeiende 
betoog stopte en er genoeg gesprekstof lag om de avond 
door te komen. 
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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.  

• 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 onze Raadsleden 
op 26 juni deelgenomen 
hebben aan het prachtig 
ingerichte “ Crime Diner “ van 
Unizo Hoboken en we blijkbaar 
een hele goede detective in 
ons VINH gezelschap hadden?
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Afscheid van een goed bedrijf, niet van een goede vriend! 

Wat in 1974 begon als een 
ultieme jongensdroom 
groeide uit tot de Opel 
merkpaal in Hoboken. In 
zowel het ESSO 
benzinestation aan de 
Louisalei als in zijn Opel 
Garage in de Pierre van 
den Eendenstraat  
bediende Ronny 
Vandenbroucke zijn vele 
klanten met een 
uitstekende service, 
beroepstrots, vriendschap 
en veel liefde. 

Na 41 jaar gaat Ronny van zijn verdiende pensioen genieten en van zijn beroep terug zijn hobby maken, 
want het sleutelen aan auto’s kan hij echt niet missen en volgens ondergetekende zit er vet en olie in zijn 
bloed! V.I.N.Hoboken lid was hij al van het eerste uur en jarenlang heeft hij zich ook als bestuurslid 
belangeloos ingezet om deze vereniging te helpen leiden en sturen, iets waar wij hem alléén dankbaar 
voor kunnen zijn en hem melden dat poorten van bedrijven inderdaad soms moeten gesloten worden, 
maar dat deuren van echte vriendschap steeds blijven openstaan! Het ga je goed vriend … want dit is 
geen afscheid maar tot ziens! 

Open de Poorten! 
Na verscheidene signalen van onze leden, dit over veel verschillende 
onderwerpen, hoopt deze redactie dat er eindelijk eens poorten opengaan 
om een constructieve samenwerking en een veel betere communicatie dan 
heden te verkrijgen met onze gekozen verantwoordelijken, over dossiers 
en zaken die de gewone stervelingen aangaan, de dingen waar mensen, 
winkels en bedrijven alle dagen mee te maken krijgen.  

Natuurlijk krijgen mensen en bedrijven ook graag zicht op de plannen voor 
de nabije en verre toekomst die men achter statige kasteeltjes en schone 
verdiepingen voor ons aan het uitbroeden is, dit om onze eigen toekomst 
te plannen! 
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