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In dit nummer: 

 

PASEN 

Na de dagen van nationale rouw en heel veel medeleven met alle slachtof-
fers, wensen we jullie toch een: 

VROLIJK PAASFEEST! 
 

 
 

PANNENKOEKEN 
 
Op zaterdagnamiddag 16 april zorgen Erik & Leen  (M/Y SALONA) gratis 
voor heerlijke pannenkoeken, tussen 15.00 en 18.00 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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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. 

RESTAURATIE MEXICOBRUG VAN START 

De Mexicobrug tussen het Houtdok en het Kattendijkdok wordt van 19 maart tot eind 2017 buiten 
dienst gesteld voor restauratie. De twee basculebruggen worden weggenomen en vervangen door een 
tijdelijke vaste brug. Het doorgaand landverkeer zal hierdoor verzekerd blijven, maar het scheepvaart-
verkeer zal in deze periode niet kunnen passeren. 

De restauratie van de Mexicobrug vormt een essentieel onderdeel voor het tweede gedeelte van de 
tramlijn uit het Brabo 2-project. Voor dit project wordt de Mexicobrug oost uitgerust met een dubbel 
spoor om het tramverkeer mogelijk te maken. Over de westbrug moet wegverkeer in twee richtingen 
mogelijk zijn. Aangezien zowel de beweegbare bruggen als het bijhorende machinegebouw beschermd 
erfgoed zijn, worden ze gerestaureerd in hun oorspronkelijk staat en voorzien van de nodige aanpassin-
gen voor weg- en tramverkeer.  

 

Daarnaast zal nog een nieuw technisch gebouw worden opgetrokken aangezien er in het beschermde 
machinegebouw onvoldoende ruimte is voor het opstellen van de nieuwe sturing. Het nieuwe gebouw 
wordt gebouwd vlakbij de oever aan de zuidwestzijde van het Houtdok. 

See more at: http://www.portofantwerp.com/nl/news/restauratie-mexicobrug-van-start-
0#sthash.AL4PJkZA.dpuf 
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ACTIVITEITEN/FESTIVITEITENKALENDER 2016 

 

zondag 10.04:  Bingo-namiddag: aanvang 15.00 uur 

zaterdag 16.04: Pannenkoekennamiddag: 15.00 - 18.00 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 

zaterdag 08.10:  VYCA-fuif - clubschip FRANS - aanvang: 20.00 uur 

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

zaterdag 19.11: Karaoke-avond - clubschip FRANS - aanvang: 20.00 uur 

zaterdag 03.12: Sinterklaasfeest - 14.00 uur                                 

 

PARKEREN 

Antwoord ontvangen van het kabinet van schepen Koen Kennis: er kunnen geen bewonerskaarten uitge-
reikt worden aangezien niemand zijn officiële woonplaats kan hebben in het Kempisch Dok 
(Binnenvaartstraat). Kort en bondig antwoord, zeer duidelijk, dus: trek uw plan! 

 

 

TER HERINNERING 

Gelieve adresveranderingen of nieuwe GSM-nummers & e-mailadressen te melden aan het secreta-
riaat 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! 

BOOTLEDEN: graag melden wanneer je tijdelijk met uw boot de haven verlaat (vakantie, werkzaamhe-
den aan boot e.d.)                                   

DANK!!! 


