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Kunst en ambacht centraal op Open Monumentendag 2015

Op de voorpagina van het oldtimerblad  Onschatbare Klassieker staat het 
deze maand:  rijdende kunst aan het Comomeer.  Het gaat bij  'kunst' 
over de Pegaso Z102 V8 'Cupula' uit 1952 van het Louwman Museum, die 
in vier jaar tijd op ambachtelijke wijze werd gerestaureerd door Classic 
Restaurations Holland in Alkmaar. Kunst en ambacht: het eerste wat 
opvalt bij dit geweldige voorbeeld van ons mobiele erfgoed. Kunst en 
ambacht is ook het thema van de Open Monumentendag 2015.

Het tweede weekend van september, dit jaar op 12 en 13 september, is
traditioneel het weekend van Open Monumentendag. Vorig jaar kwamen
meer dan 1 miljoen bezoekers af op dit mooie evenement. Gratis
monumenten bezoeken, die vaak de rest van het jaar niet voor publiek
geopend zijn. Als bezitters van onze kunstige en vaak op ambachtelijk
wijze gemaakte voertuigen is Open Monumentendag  een  uitgelezen kans
om ons  fraaie mobiele erfgoed aan het publiek te tonen.

Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van  de FEHAC, eind april 
jl., deed Open Monumentdag directeur Edith den Hartigh een oproep aan 
de bezitters van mobiel erfgoed om massaal mee te doen aan Open 
Monumentendag op 12 en 13 september. Dat kan als club, dat kan als 
organisator van een rit of evenement en dat kan ook als individuele 
voertuigbezitter. Er zijn dan allerlei leuke combinaties mogelijk: agrarische 
voertuigen bij een molen of boerderij, vrachtauto's bij een fabriek en auto's 
bij een werkplaats of ambachtelijke garage. Wat te denken van een 
concours d'élégance bij een kasteel of buitenplaats. Of gewoon uw 
motorfiets opstellen naast een open monument! Er kan van alles op Open 
Monumentendag.

FEHAC sluit zich hier graag bij aan en heeft Open Monumentendag
 aangeboden het mobiele erfgoed gedeelte te coördineren. Hier staat de 
lijst met gemeentes waar nu al een plaatselijk comité actief is om Open 
Monumentdag 2015 te organiseren.  Daar kunnen nog meer gemeenten 
bijkomen.

Mocht u belangstelling hebben voor deelname: meldt u dat dan aan het
secretariaat  van de FEHAC.  secretariaat@fehac.nl   DE FEHAC helpt u
dan verder op weg. Op de site van Open Monumentendag staat ook nog
meer informatie.
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