
                    
            

FEHAC Academy 
DUURZAAMHEID IS LEUK!  

hoe duurzaamheid op een prettige manier helpt ons mobiel erfgoed te bewaren 

 

Aan bod komt onder meer: 
 

  de auto was ooit de grote redder van het milieu; wat zijn we vergeten? 
een deskundige van het Louwmanmuseum neemt ons mee naar de wereld anno 1895 en laat ons zien met welke 

milieuproblemen steden toen te kampen hadden; toen bood de auto een enorme oplossing.  

Waarom heeft de opmars van de elektrische auto, die toen al in de meerderheid was, niet doorgezet? 

 

 brandstoffen 
hoe moderne brandstoffen ons helpen de schadelijke emissie te verminderen 

presentatie door een expert van een oliemaatschappij 

 

 restauratie en onderhoud 
als je een voertuig restaureert, wil je er zo lang mogelijk van genieten.  

Maar hoe doe je dat? Duurzaam en langdurig! 

presentatie door een autoriteit op dit gebied. 

 

 (verzekeren) VERZEKERING VOOR van mobiel erfgoed 
schade aan mobiel erfgoed is vervelend. Een goede verzekering is dan belangrijk. 

kunnen we iets leren over schadecijfers, oorzaken van ongevallen, wanneer ben je goed verzekerd? 

een expert van een grote verzekeraar vertelt er alles over 

 

 jeugd en onderhoud mobiel erfgoed 
je bent jong en je wilt een klassiek voertuig hebben. Maar hoe onderhoud je zo'n voertuig? 

daar zijn cursussen voor. Een docent vertelt wat je moet weten. 

ook interessant voor clubs die jongeren aan zich willen binden. 

 

 hoe wordt je HVE (historic vehicle expert) 
werken met en aan mobiel erfgoed. Daar zijn opleidingen voor! 

leer wat er al op dit gebied is en wat er op korte termijn bij komt. 

Maak van je hobby je werk, je bent nooit te oud om HVE te worden... 

 

 autolakken 
je voertuig is gerestaureerd of heeft schade.  

Hoe maak je het werk af en hoe zorg je ervoor dat het heel lang mooi blijft?  

leer hier van een producent van autolakken waar je op moet letten. 

 

 erfgoed 
ons mobiel erfgoed heeft nu een erkende status van het Ministerie van OCW en van UNESCO Dat is belangrijk voor 

het behoud, dus óók duurzaam. Maar wat betekent dit, en wat moeten we er zelf nog voor doen. 

een deskundige vertelt er alles over. 

 

De meeste presentaties worden meerdere keren gegeven. Let op de aanvangstijden en op de aankondigingen via de 

omroepinstallatie. 

 

 

tot zo meteen op de FEHAC stand, in de clubhal boven! 

 


