
Voorwoord 
  
Beste clublid, 
Met de maand april voor de deur kunnen we alweer plannen om 
uit te varen met onze boten. Gezien de lopende besparingen bij 
de Vlaamse Waterweg (VW), is het belangrijk dat we zoveel 
mogelijk met onze boot het kanaal opvaren. Dit om de 
dienstverlening door de VW te blijven garanderen.  

Je kan alvast starten met het vaarklaar maken van de boot. Begin 
met het verwijderen van de winterzeilen  tegen 1 april. Door een 
eerste poetsbeurt, geen luxe na deze zachte winter, zal je kunnen 
vaststellen waar de boot moet bijgewerkt worden voor het 
komende vaarseizoen. 

Heb je al een vaarvignet voor 2019? Op 1 april moeten alle te 
water liggende boten, al dan niet varende, het nieuwe 
vaarvignet aan bakboordzijde van de achtersteven hebben.   

Onze havenfeesten komen eraan, doe jij ook mee? Het 
programma raakt stilaan vol, maar medewerkers voor die dag 
worden nog gezocht. Ben je vrij en wil je meedoen, laat het ons 
weten op info@vvwleuven.be.  

Wie ervaring wil opdoen in het varen met getijden, kan dit alvast 
leren tijdens de tocht naar Bocholt ter gelegenheid van de VVW 
Toervaart.  

Verder zal je in deze Nieuwsbrief meer informatie vinden over 
de komende activiteiten van onze federatie VVW alsook van 
onze club VVW Leuven. Noteer alvast de data hiernaast in jouw 
agenda.  

Veel leesplezier, 

Bernard Decraemere 
Voorzitter VVW Leuven vzw 
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Te noteren 
   

 
28 april om 18.00 uur 
Locatie: den Tube (open 16.oo uur) 
Instructievergadering medewerkers 
havenfeesten. 
 
 
05 mei: 
Havenfeesten 2019 
 
 
19 mei om 17.00 uur 
Locatie: den Tube 
Vormingsdag: opfrissing stuurbrevet 
 
 
27 mei – 1 juni:  
VVW Toervaartreünie Bocholt 
  
 
 
  

              



 

 

Nieuws uit uw club 

Lidkaarten: De nieuwe lidkaarten, alsook de VVW toervaartgids 2019 en een 
brochure van de VW over waterrecreatie, liggen vanaf nu ter beschikking in den Tube. 
Je kan die komen afhalen op zondag tijdens de babbelnamiddag. 

Gratis Botenbijstand Verzekering: Als VVW-lid kan je genieten van deze gratis verzekering, dan dien 
je jezelf aan te melden via de website van onze federatie: www.vvw.be. Je dient een aantal gegevens mede 

te delen. Dit doet je door te klikken op knop  . Een bevestiging 
van je aanmelding word je achteraf toegestuurd en geldt als bewijs. Meer info kan je verkrijgen bij je 
bestuur. 

Vaarvignetten 2019: Indien je nog niet in het bezit bent van een nieuw vaarvignet, 
is het de hoogste tijd hieraan te denken. In principe dien je vanaf 1 april dit 
vaarvignet op de achtersteven, aan bakboordzijde, van je boot te hebben. Er zullen 
dit jaar 3 controles worden uitgevoerd door de inspecteurs van de Vlaamse 
Waterweg op de in onze haven liggende boten. Wie niet in het bezit is van een 
geldig vaarvignet, zal worden beboet en alsnog een vaarvignet moeten aankopen. 
Vermijd extra uitgaven! Heb je zelf geen tijd om dit vaarvignet af te halen, dan kan 
je dit aanvragen via de website van www.visuris.be; zie rubriek pleziervaart of 
neem contact op met de havenmeester. 

Herinrichting van de haven: Gezien de toenemende belangstelling voor een ligplaats in onze haven zijn 
we genoodzaakt een aantal boten van ligplaats te wisselen. De betrokkenen zullen hiervoor persoonlijk 
gecontacteerd worden en wij rekenen op hun medewerking om dit vlot te laten verlopen. Vanaf heden zal 
opnieuw een wachtlijst worden aangelegd voor de nieuwe aanvragers van een ligplaats. 

Opwaardering van de Vaartkom: De stad Leuven hecht heel veel waarde aan de opwaardering van de 
Vaartkom. Alle bouwprojecten maken deel uit van een totaalproject rond de haven. Samen met de nieuwe 
woongelegenheden wordt er eveneens aandacht besteed aan de leefbaarheid van het gebied. Er zullen 
meerdere handelszaken komen in de wijk, het sluispark moet zorgen voor een speel- en 
ontspanningsruimte. In de komende weken zal de stad Leuven de lokale bevolking informeren over Bad 
Leuven, wat voorzien wordt in het begin van de vaart tegen het Opek-plein. Van de booteigenaars wordt 
verwacht dat zij hun boten, het kanaal en de omgeving netjes houden. 

Havenhuis: De werken aan de ruwbouw van ons havenhuis hebben vertraging 
opgelopen. Hierdoor zal de oplevering van de ruwbouw pas kunnen gebeuren in 
september 2019. De binnen afwerking alsook een deel van de inrichting zal door 
het personeel van de stad Leuven worden uitgevoerd. De stad voorziet hiervoor 
een periode van 6 maand. Dit maakt dat we ten vroegste in maart 2020 toegang 
zullen hebben tot het gebouw. De foto hiernaast toont wat de hoofdingang van het 
havenhuis moet worden, maar wordt nu tijdelijk gebruikt als garage. 



 

Start van het nieuwe vaarseizoen: Met het verwijderen van de winterzeilen en het kuisen van de boot is 
een eerste stap gezet in het klaarmaken van de boot voor het nieuwe vaarseizoen. Denk aan wat er terug 
moet gebeuren nadat je de boot eerder had winterklaar gemaakt.    

Sanitaire voorzieningen: We hebben opnieuw een aanvraag gericht aan de stad Leuven voor het plaatsen 
van sanitaire voorzieningen in de haven tussen 1 mei en 30 september 2019.  

Stroomzuilen met muntproevers: Voor de bezoekers aan onze haven heeft VVW Leuven 3 stroomzuilen 
aangekocht. Deze zijn voorzien van muntproevers en zullen worden bediend door het inbrengen van 1 
Euro munten. De zuilen zullen geplaatst worden op de steigers D, E en G. Dit laat toe dat de vaste 
ligplaatshouders hun stroomcontactpunt, zowel bij aanwezigheid of afwezigheid, kunnen afsluiten met een 
hangslotje, te verkrijgen via de club.   

Onderhoud en herstelling motoren: Boat Solutions biedt u een oplossing voor 
het onderhoud van uw motor, keerkoppeling en elektrische installaties. Alle info 
op www.boatsolutions.be of 0472/803.443 

Bericht van onze leden:  

Een voorstel werd gemaakt voor de organisatie van een clubtocht. Bestemming: de 
jeneverfeesten in Hasselt op 19 & 20 oktober 2019. Wie interesse heeft om hieraan 
deel te nemen en/of dit mee te organiseren wordt verzocht dit te laten weten via mail 
aan info@vvwleuven.be  

 

                       

VVW Leuven op bezoek bij burgemeester Ridouani: 

Op woensdag 27 februari werden de voorzitter en ondervoorzitter van VVW Leuven ontvangen op het 
Stadskantoor van Leuven, door de heer burgemeester Ridouani en een 4-tal van zijn medewerkers. Er 
waren 3 agendapunten voorzien: kennismaking, havenhuis en Bad Leuven. 

Het werd een aangenaam gesprek waaruit bleek dat de stad de jachthaven genegen is. De 
stad Leuven staat open om ons te helpen in de verdere uitbouw, modernisering en 
opwaardering van de haven. 

Het nieuwe havenhuis moet de kers op de taart worden! Tevens dient het havenhuis een 
levendige en aangename ontmoetingsplaats te zijn voor de schippers en hun familie. Door 
de deuren open te stellen voor andere verenigingen, kunnen er nieuwe activiteiten plaats- 
vinden en onrechtstreeks zou dit de interesse voor de watersport en onze vereniging ten 
goede kunnen komen. 

Bad Leuven en het her-aanleggen van het Opek-plein moeten ervoor zorgen dat de jeugd hier een plek 
vindt waar het goed vertoeven is. Echter is hierover het laatste woord nog niet uitgesproken!  



 Voorbije activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019: We hadden alweer een mooi aantal leden op de afspraak. Zij 
hebben kunnen genieten van de aangeboden Nieuwjaarsdrink met de daarbij horende hapjes en belegde 
broodjes. Het voorgestelde jaarprogramma viel in de smaak van de aanwezigen.     

Pannenkoeken op 03 februari 2019: Ook hier een dank aan de organisatoren van deze dag, de 
pannenkoeken waren van super kwaliteit en de afwezigen hadden alweer eens ongelijk. 

Voorjaarscursus stuurbrevet vanaf 7 februari: opnieuw 26 deelnemende cursisten. 

Voorjaarscursus marifoon op 26 februari: ook hier 14 deelnemers. 

Algemene Vergadering van VVW Leuven vzw: op zondag 3 maart heeft deze plaats gehad in den Tube. 
Buiten de leden van het bestuur waren nog meerdere clubleden aanwezig. Na het officiële gedeelte kon 
iedereen zijn vragen stellen aan het bestuur. Tevens werden er ook voorstellen gemaakt door de clubleden. 
Bij deze bedanken wij alle aanwezigen voor hun interesse in het clubleven.   

 

                       

Komende activiteiten 

Havenfeesten 05 mei 2019: Ons programma geraakt stilaan volzet. Wij zoeken 
nog een aantal vrijwilligers om mee te werken aan deze feestelijke dag. Wie wil 
er mee vaartochtjes maken met zijn boot, wie wil zijn boot openstellen voor 
geïnteresseerden, wie helpt op- en/of afbouwen, wie …… ? Aanmelden kan bij 
info@vvwleuven.be.         

Toervaartreünie in Bocholt: Onze club was vorig jaar met 6 boten aanwezig op 
de VVW Toervaartreünie in Lokeren. Voor dit jaar zijn er alweer 6 boten van de 
partij. 6 is echter geen limiet. Op de site www.vvw.be kunnen jullie alle info 
vinden over deze Toervaart naar Bocholt. Heb je ook zin om mee te gaan, kijk in 
de VVW Toervaartgids of neem contact op via info@vvwleuven.be en we 
bezorgen jullie alle nodige informatie alsook het inschrijvingsformulier. Doen !!!  

 

                       

Kort nieuws uit het bestuur: 

- Uw volgende nieuwsbrief komt eind juni 2019.    
- Briefwisseling voor de club kan je kwijt in onze brievenbus aan steiger E. 

Wimpels vervuild, versleten of verdwenen, bestel nu nieuwe. 

           Promo prijs per set: 20,00 € 


