
Nieuwsbrief 

HET VOORPIEKJE 30/05/2013 
Nummer 11 

 

Interessante informa-

tie: 

GSM-nummers 

 Hugo Geudens 

     0477 32 79 69 

 Herman Vercauteren 

     0477 86 27 04 

 Anne-Marie Jennes 

     0478 34 29 95  

 Lode Seeldrayers 

     0479 27 22 45 

 Honoré De Roeck 

     0498 26 93 99 

 Pierre De Pauw 

     0495 23 88 96 

 Jimmy Van Geenhoven 

     0477 63 39 89 

  Eddy Dom 

     0476 22 33 59 

 Clubschip 

     03 231 53 44 

 WEBSITE 

    www.vyca.be 

Festiviteitenkalender 1 

Ter herinnering 2 

Familienieuws 3 

Toervaartverslag 4 

Foto’s toervaart 5 

  

  

  

  

  

In dit nummer: 

FAMILIENIEUWS 

 
 

 

 

 

 

 

TER HERINNERING 

Gelieve adresveranderingen of nieuwe GSM-nummers & e-mailadressen 
te melden aan het secretariaat a.u.b. Via GSM & e-mail versturen we regel-
matig berichten, indien de juiste gegevens niet in ons bezit zijn kan de cor-
respondentie jullie natuurlijk niet bereiken! 

BOOTLEDEN: graag melden wanneer je tijdelijk met uw boot de haven ver-
laat (vakantie, werkzaamheden aan boot e.d.)                                  DANK 

FESTIVITEITENKALENDER 

 2 juni: BINGO-namiddag, aanvang: 14.00 uur 
      vooraf inschrijven NIET nodig 

 8 juni: VYCA-bal, aanvang: 20.00 uur 
                 vooraf inschrijven NIET nodig 

 22 juni: BBQ, aanvang: 18.00 uur 
                  inschrijven via de lijst in het clublokaal 

 

    

                          

 

                    

Michelle GODEFROIT 

    dochter van 

Ines Borgonjon & Joris Godefroit 

12 april 2013 

Proficiat aan ouders,  

grootouders en overgrootvader 

Anne & Lode Seeldrayers,  

M/Y Gerard Kremer 

 

 

 

Viggo FREDERICKX 

zoon van 

Evi Geerinck & Jimmy Frederickx 

21 mei 2013 

Proficiat aan ouders & 

grootouders 

Jimmy & Gerda, 

M/Y Jupiler & Aloa 
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TOERVAART NAAR HET EIKEN BOS* 

Zoals ieder jaar met O.H.H. de obligate VVW-reünie. Dit jaar was Eeklo aan de beurt. Het vertrek van 
onze clubleden was divers. Sommigen vertrokken zaterdagochtend via de Neerschelde, de volgende 
’s middags langs de Zeeschelde om via Terneuzen hun doel te bereiken. Deze tweede lichting was 
wel wat dooreen geschud door woelige golfjes. Gezien een feestje is ondergetekende zondagmorgen 
vertrokken. Doch slechts tot Costa zela, niet omwille van de gezellige kantine, wel op instructie van de 
scheepvaart-politie. Door de gebeurtenis in Wetteren was er gecontamineerd water in de Schelde te-
recht gekomen en daarom werd de doorvaart gesperd. Dus maandag verder naar Eeklo. 

Daar aangekomen was er nog een plaatsje dicht bij het clubhuis maar slechts met een schoentrekker 
te benutten. Eind goed al goed. Zoals voorzien, de uitstappen en evenementen.  

Maandag AVS studio’s, dinsdag met de huifkar naar Adegem, met bezoek aan de tuinen van het do-
mein en het oorlogsmuseum. Daar werden voornamelijk de plaatselijke gebeurtenissen tijdens de 
tweede WO toegelicht. Goed om weten was dat hier de Canadezen en de Polen de voornaamste spe-
lers waren bij de bevrijding van dit gebied, wat al eens vergeten werd. De Engelsen en Amerikanen 
gingen meestal met de pluimen lopen, al was hun aandeel ook niet min. Ludieker was het evenwel in 
de tuinen; waar een diversiteit van Franse, Engelse en Japanse tuinen te bewonderen vielen. Dit on-
der begeleiding van een echte gids van adel, deze man was een echte spraakwaterval die op humo-
ristische, rijmende wijze, zijn toehoorders kon boeien. Tot genoegen van de dames soms een tikkeltje 
stout. Hij gaf dan ook goede raad aan de tuiniers onder ons, die daarom vroegen. Woensdag  met de 
stoomtrein naar Maldegem waar in het stoomcentrum, oude locomotieven en andere stoomtuigen te 
bezichtigen vielen. Daarvandaan een ritje op een smalspoor, in open wagonnetjes getrokken door een 
klein dieselvehikel. Tijdens de rit verloor een Nederlandse deelneemster haar paraplu, daar het trein-
tje op een gezapige snelheid tufte sprong zij er pardoes achteraan. Dat was echter niet zo goed bere-
kend want zij viel  aanstonds op haar rug, gelukkig zonder kwetsuren. Het achterna lopen viel niet 
mee, de machinist verwittigd en mevrouw terug opgepikt. De opmerking van een landgenoot “heeft zij 
vijftig cent zien liggen ?”.  

Om 18.00 u officiële opening met toespraken en huldigingen, waarna een receptie aangeboden door 
verzekeringen Huysman uit Eeklo. Een ontvangst door de gemeente, zoals gebruikelijk, kon dit keer 
niet doorgaan, zogenaamd om budgettaire reden. Donderdag marktdag waar een pendelbusje heen 
en weer reed, gevoerd door een chinees vrijwilliger. Van dit busje kon ook op andere dagen gebruik 
worden gemaakt, dit op zekere tijden en op afspraak. Vrijdag, het diner met uitdeling van toervaart-
wimpels en plakketen. Onze “jonge Dries” viel in de prijzen als kleinste boot onder de deelnemers. 
Zaterdag, officiële afsluiting van de toervaart 2013 en het huiswaarts varen van de deelnemers.  

Men kon evenwel nog enkele dagen verblijven voor diegenen die dat wilden. Tijdens deze dagen wa-
ren er dan ook allerhande eetfestijnen, animaties en drankfestijnen te genieten. Vanwaar wij lagen 
kwam naargelang de windrichting de lekkere koekjesgeur van het plaatselijk speculaas fabriek toege-
waaid. Ook de plaatselijke “cuberdons” waren op korte afstand in het fabriekje op aanvraag te verkrij-
gen (kopen weliswaar). 

Uw toervaart afgevaardigde, Eddy. 

*eek= eik  lo= bos 



WEBSITE 

www.vyca.be 

OPENINGSUREN CLUBSCHIP  

Om alle misverstanden en discussies te vermij-
den, even dit: ons clubschip Frans is open: 

zaterdag: 14.00 tot minstens 22.00 uur 

zondag: 14.00 tot minstens 20.00 uur. 

 

BERICHT KAAIWERKZAAMHEDEN 

(ontvangen van Jeroen FRANSEN, hoofdwerfleider) 

Vanaf 30 mei 2013 zal gestart worden met het trekken van de tijdelijke damwand tussen steiger en kaai. 

Dit brengt enkele risico’s met zich mee. 

GELIEVE DE ZONE WAAR DAMPLANKEN GETROKKEN WORDEN TE MIJDEN!!! 

Dank voor uw begrip. 
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