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In dit nummer: 

STEIGERPOETSDAG - 06 SEPTEMBER 2014 
 

Op 6 september is het onze najaarspoetsdag. Mede met de jachthavenfees-
ten/open steigerdagen in het vooruitzicht houden we er aan dat al onze stei-
gers netjes en proper zijn. 
Dit wil zeggen dat we aan ALLE booteigenaars vragen om de eigen vinger-
steiger en de achterliggende hoofdsteiger zeker eens grondig te poetsen. 
We ondervinden nog steeds dat sommige eigenaars hun steiger slecht of 
zelfs helemaal niet onderhouden. DRINGENDE VRAAG om daar iets aan te 
doen. Met zeggen dat je, je steiger schrobt en onderhoudt (terwijl bij zonnig 
weer de steiger zwart ziet van de algen) helpt niet. Het valt op dat er bij som-
mige steigers een meter onkruid uit de steiger groeit! Dit kan je niet bepaald 
een goed onderhoud noemen. 
Als iedereen zijn eigen stukje onderhoudt wordt onze jachthaven een juweel-
tje! 
Op 6 september om 10.00 uur starten we eveneens met de voorbereiding 
van het terras voor onze jachthavenfeesten. VELE HELPENDE HANDEN 
GEVRAAGD! 
Dank bij voorbaat aan alle vrijwilligers. 

DRAKENBOOTRACE - 13 SEPTEMBER 2014 

De drakenbootrace gaat dit jaar door op 13 septem-
ber in het Kempisch Dok van 10 - 18 uur, samen met 
onze jachthavenfeesten. 

Er geldt die dag een DOORVAARTVERBOD in het 
Kempisch Dok van 9 uur tot 19 uur. Gelieve hier reke-
ning mee te houden. 

JACHTHAVENFEESTEN KEMPISCH DOK 

13 & 14 SEPTEMBER 2014 

Zoals reeds aangekondigd in onze vorige nieuwsbrieven gaan de jachtha-
venfeesten dit jaar opnieuw door.  
Door de extra belastingen/taksen die de Stad Antwerpen ons oplegt, zullen 
alle festiviteiten doorgaan op de steigers en de respectievelijke clubschepen. 
De formule wordt dus gewijzigd maar laat dit zeker geen belemmering zijn 
om, net zoals de vorige jaren, er een gezellig en geslaagd weekend van te 
maken. Tijdens de festiviteiten zullen de poorten geopend blijven van: 
10.00 tot 22.00 uur op zaterdag en van 10.00 tot 20.00 uur op zondag. 
(TIP voor late bezoekers: onze bel werkt natuurlijk altijd als het clubschip 
open is) 
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JACHTHAVENFEESTEN KEMPISCH DOK (vervolg) 

Om onze jachthaven een feestelijk uitzicht te geven vragen we aan alle booteigenaars om hun jacht te 

BEVLAGGEN.  

Aan eten en drinken zal het zeker niet ontbreken: toog clubschip + terras: open, braadworsten, ham-
burgers, rijstpap, warme maaltijden aan democratische prijzen. (inschrijven niet nodig) 

Om de feestelijke sfeer nog te versterken voorzien we op zaterdag van 18.00 tot 23.00 uur het optre-
den van live-band The Diamonds! 

BELANGRIJK: om heel onze planning te kunnen realiseren hebben we veel medewerkers nodig. Ge-
lieve u op te geven via het blad aan het infobord op ons clubschip. Waarvoor dank! 

WEBSITE 

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

VUILSTRAAT/SORTEERSTRAAT 

De vuilstraat in de Binnenvaartstraat is effectief in werking. Het gevolg is dat de ophaling van de vuil-
niscontainers die op het clubschip staan zal verdwijnen. Elke booteigenaar moet in de toekomst zelf 
zorgen voor het verwijderen van alle afval van zijn/haar boot op een correcte manier, d.w.z. NIET 
DUMPEN in het water. Ofwel neemt u alle afval mee naar huis ofwel gaat u tot aan het sorteerstraatje 
om daar het afval (gescheiden) te dumpen. (restafval, PMD, GFT, glas, papier en karton) 

De pasjes voor het sorteerstraatje kunnen aangekocht en opgeladen worden in: 
Felix Pakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen (aan Willemdok). 

Papier en karton, GFT en glas biedt u gratis aan. PMD en restafval zijn betalend via het sorteerpasje: 
        PMD: 60 liter = 0.20 € / 30 liter = 0.10 €      Restafval: 60 liter = 0,60 € / 30 liter = 0.30 € 

Vanaf zaterdag 01.11.2014 zullen alle containers op het clubschip afgesloten worden. Iedereen heeft 
dus zeker tijd genoeg om een sorteerpasje te gaan afhalen. 

Dank voor uw begrip. 

CLUBTOCHT 11 - 12 OKTOBER 2014 

Onze 2de clubtocht gaat dit jaar naar Tholen. Vertrek op zaterdagmorgen via de Westerschelde naar 
Tholen. Zaterdagavond overnachting in Tholen, voor avondmaal op zaterdag en ontbijt op zondag-
morgen kan vrijblijvend ingeschreven worden. 

Avondmaal in “The Sixties”: buffet warm + koud + dessert of koffie/thee: 19,50 €/pers. 

Ontbijt in “Koggedek”: diverse broodjes, vleesbeleg, zoet beleg, kaas, eieren, koffie, thee, fruitsap: 
10,00 €/pers. 

Zondagnamiddag: vertrek naar Kempisch Dok via Schelde-Rijnkanaal. 

Vervolg: pagina 3 
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                       TOERVAART 2015 

 

VVW organiseert de toervaart 2015 te Antwerpen, Kempisch Dok, dus bij ons in de 
jachthaven en uiteraard verlenen wij hieraan graag onze medewerking. Er   
worden een 150-tal schepen verwacht tijdens deze toervaartweek. 

Om dit project vlotjes te laten verlopen willen we een werkgroep oprichten  
zodat we zeker alles goed kunnen voorbereiden. Bij deze dus weer een oproep 
aan de leden die willen helpen met alle voorbereidingen: opbouw, elektra, water, 
catering enz. zodat we ook dit evenement op een vlotte manier kunnen organise-
ren. Dank bij voorbaat! 

Geïnteresseerden: graag melden bij Herman/Anne-Mie 

 

                        

       BERICHT ONTVANGEN VIA VVW-TOERVAREN 

                          BOOTCONTROLES 
 

 

Het beheer van onze waterwegen stuurt zijn controleurs uit, zo meldt ons één van onze clubs. 
Vaarvignet, immatriculatieplaat, bootnamen… en de bevestiging ervan op de boot worden grondig nage-
keken. 
Tal van booteigenaars kregen al een verwittiging. Bij een volgende controle 
zwaaien de boetes. 
Alle info over de verplichte bootuitrusting op www.mobilit.belgium.be 
Men zegge het voort! 

CLUBTOCHT 11 - 12 OKTOBER 2014 (vervolg) 

Alternatief: diegenen die de tocht via de Westerschelde te lang vinden kunnen natuurlijk vanuit het Kem-
pisch Dok via het Schelde-Rijnkanaal naar Tholen varen. Aangezien deze route maar + 4 uur duurt, kan 
de groep die dan vanaf ‘s middags in Tholen is in de namiddag b.v. een geleid bezoek brengen aan mo-
len “De Verwachting” in Tholen. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur, kostprijs: 5,00 €/persoon bij een 
groep van minstens 6 personen. De rondleiding kan afgesloten worden met een bezoek aan het zeer 
gezellige molenwinkeltje. 

Verdere afspraken worden gemaakt afhankelijk van de belangstelling. 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/
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MOSSELEN 

Onze jaarlijkse mosselsouper gaat door op  

zaterdag 18 oktober 2014. 

Inschrijvingen via de inschrijvingslijst in het clubschip.  

VOL = VOL 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2014 

zaterdag 13.09:  Havenfeesten 
zondag 14.09:   Havenfeesten 

zaterdag 27.09:  Gebraad met archiducsaus — 19.00 uur  GAAT NIET DOOR! 

zaterdag 11.10:  Clubtocht 
zondag 12.10:   Clubtocht 

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 

 

ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2015 

VYCA-BAL 2015: zaterdag 21.03.2015 

 


