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In dit nummer: 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zoals steeds komt aan alles weer een einde, ook aan de verschillende 
nieuwjaarsrecepties. 

Zaterdag 18 januari hadden wij bij VYCA als laatste onze nieuwjaarsrecep-
tie. 

Wat betreft de receptie, deze was zeker geslaagd!  

We mochten dan ook een 200 à 250 personen ontvangen op ons clubschip. 
Het keukenteam had gezorgd voor een 1 800-tal hapjes, zowel koude als 
warme die, al zeggen we het zelf, zeer vlot van de hand gingen. 

Ook voor het consumeren van drank was er zeker geen probleem, daar heb-
ben de mensen achter de bar het nodige mogen verzetten. Het is dan ook 
maar één keer per jaar receptie! Misschien gelukkig maar. 

Na 18 uur werd het dan toch wat rustiger en hebben we met een gezellige 
groep plakkers verder gevierd en dit tot in de late uurtjes. 

De katers (misschien bij sommigen wel tijgers) kregen we er dan gratis bo-
venop. 

Dank aan alle medewerkers voor de geslaagde receptie!!! 

Het bestuur. 

De laatste druppel ging uit de flessen 



 

VUILNIS 

 

 

 

                  

Nieuwsbrief 

HET VOORPIEKJE 21/01/2014 
Nummer 14 

 

 
 

 

 

Jullie zullen gemerkt hebben dat de vuilniscontainers terug op ons clubschip staan. Dit is echt niet om 
het onze leden wat moeilijker te maken maar we ondervonden de laatste tijd dat de containers na één 
à twee dagen vol zaten. Wat bleek: de mensen van de andere clubs die onze ingang gebruikten kwa-
men nogal makkelijk in de verleiding om hun afval in onze vuilnisbakken te dumpen. Vandaar de be-
slissing van het bestuur om ze terug op het schip te plaatsen. 
 

 

 

 

IMMATRICULATIEPLATEN 
 

Aan alle bootleden, vanuit FOD Brussel (de overheid dus) hebben we de melding gekregen: de nieu-
we inschrijvingen krijgen geen platen meer. Ze worden vervangen door papieren documenten die je 
aan boord moet hebben, een kopie zou ook toegestaan worden. Zoals jullie al wel zullen begrepen 
hebben zal die papieren versie natuurlijk duurder zijn dan de vorige metalen plaatjes. (50,00 EUR)  

De bestaande metalen plaatjes blijven momenteel nog behouden. Het nummer dient nog steeds ver-
meld aan BB en SB aan boord, op de voorgeschreven plaats en lettergrootte. 

SCHEEPSREGLEMENTERING 

Naast het registratienummer is het nog steeds verplicht uw bootnaam en thuishaven op de juiste 
plaats aan te brengen. Bij verschillende boten in de haven is de thuishaven nog niet correct of de 
bootnaam ontbreekt. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Hoe en waar? Dat vind je terug op het prikbord of op de website van FOD. 

WEBSITE 

Vanaf nu kan je je favoriete club ook volgen op Facebook!!! 



 

                           PARKEREN 
  

                                                                     Een vraag aan alle leden, indien het mogelijk is gelieve de opening     

                                                     voor het clubschip zoveel mogelijk vrij te laten, voordeel is dat mensen  

                                                     die wat te vervoeren hebben wat makkelijker kunnen lossen en laden.  

                                                                                   Wij danken jullie bij voorbaat. 
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DE WATERPUT      

De werken op de kaaien vorderen stilaan. Het goede nieuws is al dat de soap met de waterput eindelijk 
de finale gehaald heeft. 

Met andere woorden, eindelijk is het gelukt om de waterleiding om te zetten naar de nieuwe waterput 
juist aan onze ingangspoort.  Gevolg is dat we minder afstand hebben van de put naar het clubschip, met 
minder risico op vorstschade, lekken en minder stroomverbruik om de leiding vorstvrij te houden. Eind 
goed al goed!!! 

 

HERDRUK GEOCARD   

De firma Geocard brengt dit jaar een vernieuwde vaargids uit. Deze vaargids zal ergens in de maand mei 
verschijnen. Het vaargebied zou in de nieuwe gids een heel stuk uitgebreid worden met tevens meer info 
over de verschillende havens en sluizen enz. 

Het bestuur heeft er al een 10-tal besteld. Via de club komt deze publicatie op 35 in plaats van 55 EUR 
per stuk. Leden die interesse hebben gelieve uw naam door te geven op de lijst die zal uithangen in het 
clubschip. 

 

VVW-NIEUWS 

Ook dit jaar zal het VVW een infoavond op ons clubschip organiseren, nl. op 21 februari. 
Hetgeen we nu al weten is dat het dit jaar weer een technische avond zal worden. 
We houden jullie zeker op de hoogte van de thema’s die aan bod zullen komen.                                                                                          

 

HAVENFEESTEN 

De havenfeesten zullen dit jaar terug plaatsvinden en zullen doorgaan tijdens het weekend van 
13 en 14 september 2014. 
Verdere info volgt. 
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AGENDA 

Het volgend clubetentje vindt plaats op  ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014 om 19.00 uur 

MENU 

Vers soepje 

 Spaghetti Bolognaise 

                                              Flan Caramel  PRIJS: 12,00 EUR/pers. 

KARNAVALBAL 

Op zaterdag 8 maart 2014 zal voor de derde keer onze jaarlijkse karnavalfuif plaatsvinden. Oproep aan 
allen die zich graag verkleden: kom af en laat je verkiezen tot de “best verklede”. Zoals steeds hebben 
we weer mooie prijzen voor de best verkleden. 

Aan diegene die zich niet graag verkleden maar toch graag plezier maken, kom gerust af en kom mee 
jureren voor de best verkleden. 

We verwachten jullie!!! 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2014 

zaterdag 01.02:  Spaghetti Bolognaise — 19.00 uur 

zaterdag 08.03:  Karnavalfuif — 20.00 uur 

zaterdag 15.03:  Fricassee met puree — 19.00 uur 

zondag 27.04:   Brunch — 11.00 uur 

zaterdag 24.05:  Verrassingsetentje — 19.00 uur 

zaterdag 14.06:  VYCA-bal — 20.00 uur 

zaterdag 28.06:  BBQ — 18.00 uur 

zaterdag 13.09:  Havenfeesten 
zondag 14.09:   Havenfeesten 

zaterdag 27.09:  Gebraad met archiducsaus 

zaterdag 18.10:  Mosselsouper — 19.00 uur 

zaterdag 22.11:  Goulash met rijst/puree — 19.00 uur 

zaterdag 06.12:  Sinterklaasfeest — 14.00 uur 

Voor de etentjes + Sinterklaasfeest: inschrijven via inschrijvingslijst aan prikbord in clubschip! 

KALENDER STAAT ONLINE OP ONZE WEBSITE www.vyca.be 

RAADPLEEG DE KALENDER VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN/AANPASSINGEN 

P.S. We voorzien ook nog een info-avond “REANIMATIETECHNIEKEN” die zal gegeven worden door Yo  

       (MY Prodigio). Datum wordt later meegedeeld! 


