
 

STEIGERPOETSDAG 
 

Zoals reeds vroeger bepaald houden we op onze 

club 2 maal per jaar een  

STEIGERPOETSDAG   

De poetsdag voor dit voorjaar zal doorgaan op  

zaterdag 20 april vanaf 10 uur.  

 

Wat is de bedoeling? 

We vragen aan elke booteigenaar om de vinger-

steiger naast en de steiger achter zijn/haar eigen 

schip eens grondig te poetsen zodat alle aangroei 

voor de rest van de lente en de zomer verwijderd 

wordt, dit om glijpartijen en gebroken ledematen te 

voorkomen tijdens natte periodes. 

We hopen dan ook op de bereidwillige medewer-

king van onze bootleden. 

Met dank vanwege het bestuur. 
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In dit nummer: 

Vanaf zaterdag 20 
april zal er gedurende 
enkele dagen een 
vuiloliecontainer aan-
wezig zijn op de club 
zodat iedereen afge-
werkte olie en bilge-
water in deze contai-
ner kan dumpen.  
Mogen we dan ook 
vragen om geen bus-
jes met vuile olie 
meer in de vuilcontai-
ner van de Frans te 
dumpen! Deze con-
tainers dienen enkel 
voor huishoudelijk 
afval. 
Het is een kleine 
moeite om jullie vuile 
olie even op te spa-
ren tot die periode. 

 

AFVALOLIE 

DOUCHEN OP ONS CLUBSCHIP 

Dit voorjaar wordt er begonnen met de verbouwing 

van het damestoilet op het achterschip tot een vol-

waardige douche.  

Al de offertes zijn ondertussen binnen en na een 

grondige kosten-batenanalyse zijn dan ook de no-

dige orders geplaatst. Zodra de materialen gele-

verd zijn en de weersomstandigheden het toelaten 

starten de werken. 

Hopelijk kan er dan dit jaar gebruik gemaakt wor-

den van de douche–accommodatie.  

OPENINGSUREN 

CLUBSCHIP  

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

zaterdag van  

14.00 tot minstens 

22.00 uur 

zondag van  

14.00 tot minstens 

20.00 uur. 
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TER HERINNERING 

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

FAMILIENIEUWS 

OPRECHTE DEELNEMING AAN ALLE FAMILIELEDEN 

CARNAVALBAL 

Op zaterdag 23 februari richten we ons 2de car-

navalbal in. Iedereen is welkom. Liefst zouden 

we deelnemers verkleed zien verschijnen maar 

dit is geen must. We hopen op evenveel deel-

nemers als op onze vorige editie, dan is het 

succes al verzekerd.  

Ook dit jaar zullen de mooist ver-

kleden weer kunnen rekenen op 

een leuke prijs. 

We verwachten jullie!!!! 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Als we de commentaren van de talrijke bezoe-
kers van onze nieuwjaarsreceptie mogen gelo-
ven dan was de receptie ook dit jaar weer een 
succes. Dat er veel, zelfs zeer veel bezoekers 
waren, dat was zeker een feit. Er waren een 
massa hapjes voorzien en deze zijn dan ook tot 
de laatste kruimel verorberd. 

Het was dan ook iedereen van harte gegund. 

Toch nog even een woordje van dank aan al de 
helpende handen die van deze receptie ook 
weer een succes gemaakt hebben. 

We zouden zeggen “op naar de volgende”  

WEBSITE 

Dank aan alle bezoekers van onze website. 

We hebben de 25 000 bezoekers vorige maand 

overschreden.  

www.vyca.be 

OVERLIJDEN 

Alfonsine (Sinne) ROOMAN 

levensgezel van Roland COENE 

geboren te Antwerpen op 25 december 1947 

en aldaar onverwacht overleden op  

18 december 2012 

OVERLIJDEN 

René VERDICKT 

echtgenoot van Jeanne Heyrman 

geboren te St.-Pauwels op 5 januari 1928 

en overleden te Antwerpen op 

11 januari 2013 



FESTIVITEITENKALENDER 

 23 februari: Carnavalbal 

 1 maart:   VVW info-avond VOLZET  

 8 maart:   Cursus: knopen en splitsen 

 23 maart:   Paella-avond 

 20  april:   VYCA-quiz 

 8 juni:   VYCA-bal 

Inschrijven kan zoals steeds via de lijst in het clublokaal, niet 

telefonisch! (niet nodig voor carnavalbal en VYCA-bal) 

OPGELET: inschrijven voor etentjes is gelijk aan betalen!!! 

 

VVW TOERVAARTVERGADERING 

Op 5 februari laatstleden had op ons clubschip de toervaartvergadering van het VVW plaats. De opkomst 

was zoals gewoonlijk vrij groot .  

Even in het kort een samenvatting. De 33ste Internationale Toervaartreünie gaat dit jaar door bij EYK te 

Eeklo van 6 tot 11 mei.  

Het programma voorziet een aantal eetfestijnen en bezoeken in de omgeving van Eeklo. Het volledige 

programma is terug te vinden in de VVW-Toervaartgids of op de website  

www.vvw-toervaren.be. 

De gigantische opslag van de vaarvignetten kwam eveneens aan bod. De info kwam bijna direct van de 

onderhandelingstafel. De verschillende federaties zijn als één blok naar de onderhandelingen getrokken, 

met resultaat! Wat blijkt? Er zal toch een kleine prijsvermindering komen, beter iets dan niets!  

Verder werden er nog enkele vaartochten besproken waaronder Ieper, Veurne, Spierekanaal,  

Zeeland, Hautmont en toertocht naar de Pardon. 

 

  

!!!!! OPROEP AAN ONZE BOOTLEDEN !!!!! 

 

Vanuit het bestuur is volgende vraag gekomen: “Is het mogelijk om een clubuitstap te organise-

ren?” 

Daar deze vraag bijna door alle bestuursleden positief ontvangen werd is het idee ontstaan om 

via deze nieuwsbrief een oproep te doen aan onze leden en/of geïnteresseerden. 

Wat is juist de bedoeling? Heel eenvoudig, gewoon met een aantal leden een boottochtje onder-

nemen. Dit moet echt niet ver te zijn. Gewoon een weekendje weg, bijvoorbeeld zaterdag en 

zondagje Tholen. Samen iets gaan eten en/of gaan drinken (zonder verplichtingen) en een ge-

zellig stapje in de wereld zetten. 

Dus bij deze, mensen die mee willen of ideeën hebben laat het ons weten, dan kunnen we een 

datum en bestemming  bepalen. 

 


