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In dit nummer: 

               FAMILIENIEUWS 
 

   Met diepe droefheid vernamen we het overlijden van: 

                       Irma JOOS 

                echtgenote van Jean KEYZER 
      geboren te Antwerpen op 20 januari 1939 en  
      onverwacht overleden in ZNA Middelheim op  
                            6 augustus 2013. 

   Irma & Jean waren de eigenaars van M/Y DIXIE en door hun ongelooflijke    

   inzet voor onze club kregen zij de titel van ERE-LID. Toogdienst, keuken- 

   activiteiten, onderhoud van het clubschip, een gezellige babbel, … steeds  

   was Irma paraat. We konden altijd op haar rekenen en missen haar. 

    Onze oprechte deelneming aan Jean, de kinderen en kleinkinderen. 

 
 

                 Wij hebben ook afscheid genomen van: 

                                Maria DE PAUW 
                       weduwe van Leon GEYSKENS 
              geboren te Mol op 20 juni 1931 en kortstondig  
              overleden in ZNA Stuivenberg op 21 juni 2013 

            Onze oprechte deelneming aan kinderen en   

                                    kleinkinderen.  

STEIGERS 

Nogmaals een oproep aan alle booteigenaars! 
Mogen we jullie vragen om regelmatig de plantengroei op de steigers te ver-
wijderen. Dit kleine onderhoud zorgt ervoor dat de steigers een langere le-
vensduur krijgen. 

FESTIVITEITENKALENDER 

 14 september: DRAKENBOOTRACE in Kempisch Dok 
      (zie artikel pagina 2) 

 21 september: 150 JAAR SCHELDE VRIJ 
                 botenparade op de Schelde (zie pagina 3) 

 28-29 september: CLUBUITSTAP naar TEMSE 
                 inschrijven via de lijst in het clublokaal 

 19 oktober: MOSSELSOUPER 
                 inschrijven via lijst aan prikbord 
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                              FAMILIENIEUWS  

       Jimmy & Evi gaven elkaar hun JA-woord op 23 augustus 2013! 

                              Proficiat en heel veel geluk! 

              Ook een dikke proficiat aan de ouders Jimmy & Gerda 

                                  (M/Y Jupiler & Aloa) 

 
 

DRAKENBOOTRACE 

Zaterdag 14 september zal in ons vertrouwde Kempische Dok de Drakenbootrace plaatsvinden, van 
10.00 tot 18.00 uur. De verschillende jachtclubs zullen hierop inspelen door de respectievelijke kanti-
nes open te stellen voor de toeschouwers en deelnemers aan dit evenement. De organisatoren ver-
wachten een opkomst van + 7000 bezoekers, dus dit zal ons zeker geen windeieren leggen. 

Voor de booteigenaars is er wel een beetje hinder te verwachten omdat er gevraagd wordt geen mari-
tieme bewegingen uit te voeren in het Kempisch Dok. We vragen daarom aan de booteigenaars om 
zeker niet binnen of buiten te varen tijdens het evenement. De poorten van de jachthaven worden ge-
opend vanaf 09.00 uur. Er worden beperkt toeschouwers toegelaten op de steigers, onder  toezicht! 
Leden die niet gerust zijn in de zaak kunnen natuurlijk steeds een oogje in het zeil houden op hun ei-
gen boot. 

Bij deze ook een oproep aan vrijwilligers: mensen die toezicht op de steigers 
willen houden, mensen die willen helpen in het clubschip en op het terras 
(wordt zeker geopend voor de toeschouwers). Graag naam noteren op lijst in 
clubschip. 

Hopend op een goede afloop, bij voorbaat dank aan alle helpende handen. 

 

             JACHTHAVENFEESTEN 2013 

Gezien de werkzaamheden aan de kade en in de 
Binnenvaartstraat is er in overleg met de andere 
clubs besloten om de jaarlijkse Havenfeesten dit 
jaar niet te laten doorgaan. 

We leveren een extra inspanning tijdens de Dra-
kenbootrace op zaterdag 14 september 2013. 

           VRIJWILLIGERS TOOGDIENST 

De lijst voor het najaar hangt uit maar er is nog 
zeer weinig op ingevuld. Verzoekje aan de leden 
die toogdienst kunnen en willen doen om de lijst 
even na te kijken en aan te vullen op welke dagen 
jullie de toogdienst kunnen verzekeren. 

Dank bij voorbaat! 

 

                      

                   WIFI-ANTENNE 
WIFI-ontvangst in de haven: ik heb een WIFI-
antenne geïnstalleerd zoals besproken in nieuws-
brief 10. Na een gebruik van 2 maanden kan ik 
jullie melden dat deze antenne zijn werk fantas-
tisch doet. Ik lig het verst van het clubschip en 
heb steeds 100 % ontvangst. Het is echt een aan-
rader! Dit even ter info. 

Herman - FOTSIRK 

              VYCA-MOSSELSOUPER 

Gezien de drukke kalender zal de mosselsouper 
doorgaan op zaterdag 19 oktober 2013 om 19.00 
uur. Wie wil deelnemen schrijft zich in op de lijst 
aan het prikbord in ons clubschip. 



OPROEP 

Voor aanpassing waterleiding/toiletten en het 

installeren van de douche op onze “Frans” zijn 

wij op zoek naar vrijwillige “loodgieters” en an-

dere helpende handen. 

Graag naam doorgeven aan één van de be-

stuursleden. 

REISVERHALEN  

Als er leden zijn die zich geroepen voelen om 
hun reisverhaal op papier te zetten, zouden wij 
daar graag een exemplaartje van ontvangen 
om te gebruiken in onze volgende nieuwsbrief. 
Enkele foto’s morgen er natuurlijk altijd bij.    

Alvast bedankt voor de moeite!           

                            150 JAAR SCHELDE VRIJ 

Op 16 juli was het dag op dag 150 jaar geleden dat ruim twintig zeevarende naties in 
één klap de tol die Nederland op de Schelde hief, afkochten. Daardoor kon de haven 
van Antwerpen uitgroeien tot de status die ze nu bekleedt. 
Om dit heugelijke feit passend te herdenken, organiseert het Havenbedrijf een grote 
maritieme parade op de Schelde. Alle jachten en pleziervaartuigen die op de rivier 
kunnen en mogen varen, zijn hiervoor uitgenodigd.  
Stad en haven durven dromen van wel 150 schepen, die elk één jaar vrijheid symboli-
seren. Later op de avond is er een grandioos slotfeest op het water aan het MAS. 
Meer info: www.portofantwerp.com/150-jaar-schelde-vrij 
Inschrijven: http://shiptoshore.be/water-rant/grote-parade-150-jaar-schelde-vrij/ 
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CLUBUITSTAP 

Beste bootleden 
Zoals afgesproken tijdens onze laatste algemene vergadering hebben we dus een clubtocht voorzien. 
Gezien de volle agenda zal deze doorgaan op zaterdag 28 en zondag 29 september 2013. 
De planning 
zaterdag 28.09.2013: 
Om 9.00 uur een korte briefing in ons clubschip. Vervolgens vertrekken we via Wijnegem, Viersel en Duf-
fel naar Temse, aankomst is voorzien rond 19.00 uur. Aldaar is er een etentje voorzien voor de mensen 
die willen deelnemen (zeker geen verplichting). We veronderstellen dat er nadien nog wel een gezellig 
pintje zal gedronken worden. 
zondag 29.09.2013: 
Voor de mensen die willen deelnemen zal er een ontbijt voorzien worden (zeker geen verplichting). In de 
voormiddag is er een bezoek gepland aan het scheepvaartmuseum te Temse voor de geïnteresseerden. 
In de loop van de namiddag (+ 13.00 uur) keren we via de Schelde terug naar Antwerpen. Voorziene 
aankomst: 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de lijst aan het prikbord. Prijs van 
diner en ontbijt delen we zo vlug mogelijk mee. 
 
We hopen op een talrijke opkomst zodat we deze activiteit volgend jaar kunnen herhalen. 
Het bestuur. 


