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In dit nummer: 

 

                                  NIEUWJAARSWENS 

Alle recepties, nieuwjaarswensen en dergelijke zijn ein-
delijk voorbij dus hebben we weer even tijd om een 
nieuwsbrief op te stellen.  
Mochten we nog iemand vergeten zijn:  
 

“De beste wensen voor 2016” 
 

 

JACHTHAVENFEESTEN 

De jachthavenfeesten zullen dit jaar doorgaan op: 

zaterdag 10 en zondag 11 september 2016  
We melden het nu al zodat deze data kunnen genoteerd worden in 

jullie agenda’s. 

KIBBELING 
Op zondagnamiddag 07 februari zorgen Ronny & Karin  (M/Y Vossenjacht) 
gratis voor een heerlijke portie kibbeling met een lekker sausje, vanaf 14.30 
uur.  
 
Gelieve wel je portie te reserveren via inschrijving op de lijst in het clubschip 
of via een mailtje naar: vyca.watersport@telenet.be, want: 

 

OP = OP 
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HAAL DIT JAAR UW STUURBREVET! 

Bent u van plan om dit jaar een boot aan te kopen? Plant u dit jaar een verlof waarbij u een boot wilt be-
sturen? Vergeet dan niet dat u dient te beschikken over een stuurbrevet. Het Belgisch stuurbrevet kan je 
halen door het afleggen van een theoretisch en een praktisch gedeelte. Sinds vorig jaar kan u het theo-
retisch examen afleggen op de computer in één van de examencentra.  

Wil je ook in het buitenland varen? Dan dient u te beschikken over een ICC (International Certificate for 
operators of pleasure Craft). Dit ICC kan u eenvoudig aanvragen via het VVW-
secretariaat. Let op! Hou rekening met een verwerkingstijd van 6 weken.  

Alle verdere inlichtingen ivm het stuurbrevet: www.vvw.be                    

BELGIAN BOAT SHOW  + SYMPOSIUM 

Hierbij twee niet te missen evenementen om in uw kalender 2016 te noteren: 

- op 13-14-15 - 19-20-21 februari de jaarlijkse Belgian Boat Show in Flanders Expo Gent.  
   Uw vrijkaart via deze link: 
   http://www.easyfairsevents.com/belgianboatshow/purl/belgianboatshow.php?lang=nl&vn=1600880011050  
 

- op zaterdag 19 maart een symposium over hulp bij ongevallen aan boord 

 

WERKEN NOORDERLIJN 
Alle werken omgeving Frankrijklei - Noorderlaan - Rijnkaai - Eilandje kan je volgen via: 

www.noorderlijn.be 

http://www.easyfairsevents.com/belgianboatshow/purl/belgianboatshow.php?lang=nl&vn=1600880011050
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ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2016 

dinsdag 02.02: VVW - toervaartvergadering 

vrijdag 26.02:  statutaire ledenvergadering (enkel voor bootleden) - 20.30 uur 

vrijdag 04.03:  VVW-thema avond: verfsystemen - 20.00 uur 

zaterdag 30.04 t.e.m. Toervaart bij “De Marec” te Ophoven  

zondag 08.05:  Toervaart bij “De Marec” te Ophoven  

zaterdag 25.06:  BBQ 

zaterdag 10.09: Jachthavenfeesten 

zondag 11.09:  Jachthavenfeesten 

vrijdag 21.10:  halfjaarlijkse statutaire ledenvergadering (enkel voor bootleden) - 20.30 uur 

zaterdag 03.12: Sinterklaasfeest - 14.00 uur 

PARKEREN 

Spijtig genoeg, maar het is zover. De parkeermeters zijn geplaatst DUS betalen! Onze vraag aan sche-
pen Ludo Van Campenhout ivm bewonerskaarten werd doorgestuurd aan het kabinet van schepen Koen 
Kennis op 14.01.2016, maar tot op heden hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen. 

Onderstaande tekst is terug te vinden op www.antwerpen.be + verdere uitleg 

Betalende parkeerzone op Eilandje breidt uit 
De parkeerdruk op het Eilandje is de laatste jaren sterk toegenomen. Nieuwe bewoners en handelsza-
ken trekken extra wagens aan. Daarnaast start in mei de aanleg van de Noorderlijn op het Eilandje, 
waarbij de Londen- en Amsterdamstraat, de Mexicostraat, Kattendijkdok-Oostkaai en de zuidelijke Rijn-
kaai worden uitgerust met tramsporen. 

Door een betalende parkeerzone in te voeren en zo de maximale parkeerduur te beperken, wil de stad 
hier een antwoord op bieden. Door deze aanpassing wordt het kortparkeren aangemoedigd. Bewoners 
en bezoekers van het Eilandje zullen dichter bij hun bestemming kunnen parkeren. De nieuwe parkeer-
zone sluit op die manier ook logischer aan bij de huidige betaalzone tussen de Entrepotkaai en de Lon-
denstraat. 

Tarief 
Bezoekers betalen vanaf 18 januari 70 cent voor het eerste uur en 1,10 euro voor de volgende uren, met 
een maximum van 10 uur, dit telkens van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur. Een dagtic-
ket kost 3.80 euro voor 10 uur. 

Parking Rijnkaai 
Op dit ogenblik legt het Gemeentelijk Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf de parking Rijnkaai opnieuw aan. De-
ze is slechts gedeeltelijk of op sommige momenten enkele dagen niet toegankelijk. Vanaf maart zal ze 
volledig vernieuwd zijn. Parking Rijnkaai dient de extra parkeerdruk, veroorzaakt door de werken aan 
Noorderlijn, mee op te vangen. Hier zal een tarief gelden van 3.80 euro voor 24 uur. 

Parkeervergunning voor bewoners 
Bewoners van de Cadix- en Montevideowijk kunnen gratis een parkeervergunning aanvragen.  
 

Brochure zones + uitleg zone 1: zie pagina 4-5  






