
Voorwoord 
  

Beste clublid, 

 

De havenfeesten van Leuven waren opnieuw een overgroot succes 

en dit dank zij de vele vrijwilligers/medewerkers aan dit feest, 

zowel vóór , tijdens als na de festiviteiten. De havenfeesten waren 

ook de start van het nieuwe vaarseizoen met als topper de 

Toervaart in Lokeren. Meer over beide activiteiten vind je verder 

terug in deze Nieuwsbrief. 

Jullie zullen ook al gemerkt hebben dat ons havenhuis in de oude 

brandweerkazerne leeg staat. Op 31 mei jl. hebben we na 29 maand 

de sleutels terug afgegeven aan de stad Leuven. Voor de berging 

van ons materiaal heeft de stad ons een onderkomen gevonden in 

de Molens van Orshoven en dit tot aan de ingebruikname van ons 

nieuw havenhuis in september 2019. Een havenkantoor hebben we 

momenteel niet meer, jullie kunnen altijd terecht bij onze 

havenmeester Piet aan steiger E. 

Goed nieuws is er voor het clublokaal, wij hebben een 

onderkomen gevonden in Den Tube wat ons toelaat onze 

zondagse babbelnamiddag voort te zetten . Kom zeker eens kijken 

want het is de moeite waard en de prijs van de pintjes is nog steeds 

zeer democratisch!  Den Tube is open op zondag tussen 16 en 19 

uur. Van 15 juli tot en met 26 augustus is de club gesloten omwille 

van de vaarvakantie. We zien jullie graag terug op 2 september 

2018.  

Het bestuur wenst jullie allen een prachtige vakantie met veel 

vaargenot, mooi weer en gespaard van alle mogelijke problemen. 

Bernard Decraemere 

Voorzitter VVW Leuven 
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Te noteren 
• • • 

Vanaf 15 juli 2018:                

clubhuis den Tube gesloten 

wegens jaarlijkse vaarvakantie 

17 – 18 – 19 augustus 2018: 

Havenfeesten in Emblem.    

 

2 september 2018:             

den Tube opent opnieuw zijn 

deuren voor VVW Leuven  

12 september 2018: 

Bestuursvergadering, 

interesse? Stuur een mail naar 

info@vvwleuven.be . 

 

13 september:  

start cursus stuurbrevet  

 

25 september:  

Marifooncursus 

 

28 – 29 – 30 september: 

Eindeseizoenvaart, samen naar 

Mechelen en …… info volgt. 

 

 

 Wij zien jullie graag komen !!!   

mailto:info@vvwleuven.be


Terugblik op de Toervaart 2018 Lokeren (André Dehuyser) 

Het begon wat in mineur, met minder ingeschreven boten, … : wie haalt het nu 

in zijn hoofd een toervaart reünie op touw te zetten in Lokeren, een vergeten 

provinciestadje waar niets te beleven valt aan het eind van een klein en lang 

kanaaltje? Maar velen kunnen het niet laten en Leuven vooral niet: 6 boten 

schreven zich in (één moest afhaken wegens technische problemen). Een eerste 

vertrek volgde onmiddellijk op de havenfeesten: Circe’s motor was nog warm van het ‘bootjesvaren’ bij 

het vertrek naar Lokeren. De eerste dagen zaten de weergoden niet 

helemaal mee: veel wind! De eerste schreden op de Schelde amper aan 

5 km/u daar wind en stroom tegen , gelukkig moesten we maar tot 

Rupelmonde alwaar we de kering van het tij afwachtten. Eenmaal die 

in ons voordeel liep ging het iets 

vlotter naar Gent. De eerste afspraak 

was Portus Ganda .. alwaar we alleen op het appel verschenen! Ook 

de veelbesproken vaart op de Moervaart verliep eenzaam: een heel 

systeem was afgesproken om veel boten naar Lokeren te kunnen 

‘verbruggen’ maar bleek totaal 

overbodig die dag: Circe voer alleen! Maar ondertussen waren de 

gunstige weergoden van de partij en bleek de tocht over de Moervaart 

en de Durme een ware droom. Rustig varen in een mooi landschap: 

waarom nog lof spreken over de Leie, dit is even mooi en je wordt niet 

gestoord! Bij de eersten in Lokeren kon Circe aanleggen helemaal 

tegen de markt: dichter bij een stadscentrum kan nergens. Na 2 dagen was er niet meer weg te geraken: 

de hele vaart in Lokeren gevuld met gepavoiseerde boten! Het feest kon dan beginnen, het verhaal doen 

we aan de hand van de foto’s hierbij, dat spaart een paar 1000 woorden! Een onvergetelijke week.  De 

Moervaart en de Durme gaan we nog doen; dat staat vast. We begonnen alvast met er nog 3 weken te 

verblijven, als aanloop van onze lange vakantie, die hopelijk zo verder verloopt.  

     



Voorbije activiteiten 

 Havenfeesten 2018: een geslaagd evenement (Patrick De Boeck) 

Ondanks dat de weergoden ons dit jaar op 29 april iets minder goed gezind waren, zijn de havenfeesten 

weer een supergeslaagde familiedag geworden.  

Naast de klassiekers zoals de doorlopend  gratis 

vaartochtjes op de boten van de Leuvense 

jachthaven,  de rommelmarkt, de  initiaties kajak, of 

de bezoeken aan verschillende boten,  waren  er dit 

jaar verschillende nieuwe activiteiten, met onder 

andere initiaties diepzeeduiken,  elektrisch 

aangedreven bootjes waarmee kinderen zelf kunnen 

varen, en een doorlopend programma met zeer 

gesmaakte muziekoptredens. 

Kijk ook eens op onze website vvwleuven.be voor nog wat impressies! 

Nogmaals dank aan alle medewerkers! Jullie hebben ook dit jaar voor heel wat blije gezichten gezorgd! 

       

     

Samen wandelen door Leuven 

Op 10 juni hadden we onze Dijlewandeling door de stad Leuven. Het is verwonderlijk hoe dat velen nog 

bepaalde schone plekjes van Leuven niet kennen. Er waren een 18-tal stappers op de afspraak om te 

genieten van deze leuke, mooie namiddag. Na de wandeling hebben we ons nieuw tijdelijk verblijf in 

“den Tube” ingezegend en ook dit was een enorme meevaller.  

Voor het najaar plannen we alvast nog een wandeling door Leuven, meer info in de volgende 

Nieuwsbrief. 

 



Op reis met de boot, bespaar op uw havenkosten!  
De havens die aan het ankerproject meedoen, geven allen 1 of 2 nachten aan halve prijs.  

Wie kan er van genieten? 

Je kan genieten van het ankerproject mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:  

• Je vaart met een VVW-wimpel in de mast 

• Je overnacht in een van de ankerhavens. Te vinden op www.vvw.be . 

• Je toont je VVW-lidkaart met de naam van de eigenaar en de naam van de boot. 
Vraag de kaart met de ankerhavens in de club. 

Cursus Stuurbrevet en Marifoon, aanbieding voor de leden. 

VVW Leuven heeft ondertussen een goede reputatie verworven inzake het 

aanbieden van cursussen Stuurbrevet en Marifoon.  

Zo start er een nieuwe reeks van acht  lesavonden Stuurbrevet op 

donderdag 13 september  2018. Leden van VVW Leuven betalen hiervoor 

slechts 100 euro (ipv 125 euro). 

De cursus Marifoon gaat door op dinsdagavond 25 september. Leden 

betalen slechts 10 euro (ipv 15 euro) 

Kort nieuws uit het bestuur. 

- Met de sluiting van ons club- en havenhuis in de oude brandweerkazerne hebben we de 

administratieve zetel van VVW Leuven vzw tijdelijk ondergebracht op het adres hieronder. Gelieve 

alle correspondentie naar dit adres door te sturen of via mail naar info@vvwleuven.be  

VVW Leuven vzw  Raalbeekstraat, 16 te 3210 Linden 

 

- De bouw van ons havenhuis verloopt volgens de planning, de betonnen binnen structuur is volledig 

opgetrokken, men is met de isolatie en de opbouw van de buitenmuren gestart. De stad Leuven heeft 

ons vorige week ontvangen in hun kantoren om de indeling van ons clubhuis te bespreken. Een 

volgende afspraak staat gepland voor september 2018.  

 

- De concessiebesprekingen voor de uitbating van de jachthaven zijn afgerond. Uw club heeft er alles 

aan gedaan om de prijsopslag tot een minimum te beperken en zal geen extra kosten aanrekenen voor 

2018.  

 

- Er staan 2 douche- en toiletcontainers, tot eind september, ter hoogte van de steiger E; met de sleutel 

van de steigerpoort is er toegang mogelijk voor de leden. Hou het proper voor wie na u komt!!! 

 

- Uw volgende nieuwsbrief komt rond 25 september 2018 

 

Een propere boot, een nieuwe vlag, 

Klaar voor de grote vaardag!!  

      

http://www.vvw.be/
mailto:info@vvwleuven.be

