Drie kwart eeuw dakervaring tussen indrukwekkende oldtimers

75 jaar BEVAD gevierd
met groot feest
in Autoworld

BEVAD, de Belgische Vereniging van Aannemers
van Dichtingswerken, koos Autoworld in het
Jubelpark te Brussel als de ideale locatie om
haar 75e verjaardag feestelijk en stijlvol te
vieren in aanwezigheid van meer dan 400
eregenodigden, prominenten, dakafdichters,
fabrikanten, leveranciers en andere bekende
figuren uit de dakensector.
De hoeveelheid ervaring en vakmanschap op het vlak van
daken die op vrijdagavond 19 november verzameld was
onder het indrukwekkende dak van Autoworld te Brussel
is onmogelijk in te schatten, want iedereen die ook maar
iets betekende in de dakenwereld was uitgenodigd op het
grote jubileumfeest naar aanleiding van 75 jaar BEVAD.
Een schitterende locatie die symbool staat voor jaren van
ontwikkeling, technische hoogstandjes en traditie.
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Indrukwekkende locatie
Het einde van de 19e eeuw werd gekenmerkt door de wil
van koning Leopold II om België - in volle economische en
industriële groei - een degelijke infrastructuur te geven
en gebouwen en parken aan te leggen die de stad Brussel
mooier moesten maken. De bouw van het Jubelpaleis en
de aanleg van het park, ontworpen voor wandelingen en
musea, zijn daar een mooi voorbeeld van. De site telt een
aantal paviljoenen en grote metalen hallen, die in twee
symmetrische delen werden opgesplitst om een ruime
binnenplaats vrij te maken die nu vooral dienst doet als
parkeerzone voor de bezoekers. Zo ontstonden de twee
Hallen die we vandaag kennen met in de noordelijke hal
het Luchtvaartmuseum en in de zuidelijke – ook gekend
als het Wereldpaleis - het indrukwekkende Automobielmuseum Autoworld, dat werd ingericht in het jaar 1986.
Dit museum bevat de meest indrukwekkende verzameling
auto’s ter wereld, met modellen uit de automobielgeschiedenis van 1886 tot de jaren '70. De meeste oldtimers komen
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uit de verzameling Mahy, de belangrijkste in de wereld (950 voertuigen)
en zowel Belgische als buitenlandse
merken zijn vertegenwoordigd.

Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om een aantal geslaagden van de opleiding ‘Plat dak
specialist’ – die georganiseerd wordt
door BEVAD in samenwerking met de
Vlaamse IngenieursKamer (VIK) - in
de kijker te zetten en hen hun diploma
te overhandigen. Eén van de hoogtepunten van de avond was ongetwijfeld
ook de fraai gemaakte kortfilm over
75 jaar BEVAD die in een notendop de
geschiedenis van de vereniging en het
platte dak in het algemeen weergeeft.
Het werd een mooie combinatie en
montage van live-presentatie, oude
beelden en foto’s en een aangepaste,
tweetalige voice-over op basis van oud
en goed bewaard beeldmateriaal en
documenten die werden verzameld en
aangereikt door diverse leden dakafdichters en fabrikanten. Binnenkort
is deze kortfilm permanent te (her)
bekijken op de website van BEVAD.

BEVAD: the MOVIE

Bon appétit!

Tussen al deze fraaie wagens werd de
rode loper uitgerold voor het onthaal
en de feestelijke receptie van de meer
dan 400 aanwezigen die bij een lekker
drankje en hapje werden geanimeerd
door een live orkestje en de tafelgoochelaars Guinelli en Tom (Bibo)
Saeys. Omstreeks 20u30 nam dhr. Jan
Coumans - voorzitter van BEVAD - het
woord om iedereen hartelijk welkom
te heten en in de eerste plaats de geschiedenis van BEVAD te schetsen en
een aantal belangrijke genodigden en
aanwezigen te vernoemen die de geschiedenis van de federatie mee hebben bepaald en vorm gegeven.

Na het officiële gedeelte werd iedereen uitgenodigd in de feestelijk gedekte zalen aanpalend aan het museum
om daar tot in de late uurtjes nog na
te praten en te genieten van een zeer
verzorgd walking dinner met verdere
animatie door de tafelgoochelaars en
live muziek door de Ricoh Zoroh-band
en zangeres Nicole. Een geslaagde
feestavond van federatie die zonder
twijfel klaar is voor de volgende 25
jaar, maar dan wel zonder huidig
voorzitter Jan Coumans, want die zal
in 2011 plaats maken voor een nieuwe
voorzitter, waarover u weldra alles
zult vernemen.
■

voorzitter Coumans verwelkomt de talrijke
gasten

Een Nederlandse delegatie was ook aanwezig. Dhrn. André Vanden Engel (VEBIDAK)
en Bram Kranenburg (ICOPAL NL) kwamen
samen met Cees Woortman (VEBIDAK,
maar niet op de foto)naar Belgie afgezakt om
met BEVAD mee te vieren

Dhr. Johan Wauman (ex-directeur BEVAD)
en echtgenote, dhr. Harry Steenbrugghe
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