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VU: B. Decraemere

Voorwoord
Beste clublid,
Terwijl het buiten 25°C is ben ik, in de koelte, in de pen
gekropen. Dit is vaarweer, nu de boot op en toeren maar. Enkele
leden hebben al een korte trip gemaakt, anderen zijn reeds een
maand onderweg of liggen voor een langere tijd in een of andere
Belgische jachthaven.
Covid is de wereld nog niet uit. Bij het in druk gaan van deze
Nieuwsbrief moeten de bubbels nog steeds gerespecteerd
worden en waar kan je dat beter dan op de boot?
Inmiddels hebben we (eindelijk) opnieuw de deuren van ’t
Havenhuis mogen openen weliswaar mits het respecteren van
de opgelegde maatregelen. Deze opening, na acht maand, was
meteen een succes en de ‘croque monsieurs’ hebben gesmaakt.
Een bijzondere dank aan het trio achter den toog, Josiane,
Charly en Nand, die onze barman Roger vervangen hebben.
Deze laatste was immers op rondreis met zijn boot.
Vanaf 10 juli kunnen jullie ook terecht in ’t Havenhuis op
zaterdag. Wie dan, na een dagje klussen op zijn boot, zin heeft
in een lekker fris pintje, zal dit kunnen genieten vanaf 16 uur.
Na vele uren werk liggen de 2 boten van de werksteiger terug in
’t water. Ik kan mij inbeelden dat de eigenaars hier dolblij mee
zijn.
Tijdens de voorbije maanden hebben we opnieuw enkele nieuwe
leden met hun boot mogen verwelkomen in de haven, anderen
hebben ons dan weer verlaten. VVW Leuven blijft aantrekkelijk
voor een ligplaats; een 2-tal nieuwe aanvragen zijn momenteel
in behandeling.
Geniet van jullie boot in de komende maanden, een dag niet
gevaren is een dag niet geleefd!!
Bernard Decraemere
Voorzitter VVW Leuven vzw

Te noteren


Ons clubhuis is opnieuw open op
zondag vanaf 14 uur voor een
gezellige babbel tussen pot en
pint.
02/07/2021: Clubtocht naar
Turnhout.
10/07/2021: vanaf nu is ’t
Havenhuis open ook open op
zaterdagnamiddag vanaf 16 uur .
17/09/2021: Eindeseizoensvaart
naar Planckendael. Deze werd
vervroegd omwille van het WK
wielrennen in Leuven.
(die week geen brugbediening
tussen 8u en 18u).
Info- en technische avonden
zullen worden ingepland
naargelang de mogelijkheden.

Reistips


Opening van de Samber richting
Parijs
Opening van het Canal des
Ardennes ingevolge herstelling
sluis Neuville-Day

’t Havenhuis terug open!
Op 13 juni jl. hebben we de deuren van ’t Havenhuis opnieuw kunnen openen. U kan
er terecht op zondagen vanaf 16 uur. Vanaf 10 juli zal het clubhuis ook open zijn op
zaterdag voor een frisse pint na een dagje klussen op de boot.
Kom zeker langs om uw addendum 2021 op te halen als bijlage van uw Toervarengids 2020. U vindt er de getijdetabellen in alsook de laatste nieuwigheden betreffende
de verplichte uitrustingen aan boord. Tevens kunnen jullie ook gratis de VVW Leuvenwimpel afhalen, breng jullie bon mee.
Afvalverwerking: De groene container aan steigerpoort E is verplaatst naar ’t havenhuis. Zoals eerder
vermeld, wordt de inhoud van onze afvalcontainer grondig gecontroleerd op het juist sorteren van het
afval. In ’t Havenhuis kan je dan ook terecht met restafval, in zak te deponeren in de container. PMD kan
je kwijt in de blauwe container, papier en karton in de kartonnen doos. Glas moet worden ingeleverd in
de ondergrondse glascontainers op de hoek van de Baron d’Eynattenstraat en het Engels plein.
Alle niet hierboven beschreven afval dient u zelf te verwerken!!!
Toegang tot de afvalberging kunnen jullie verkrijgen via het codeslot aan de achterkant van het ’t
Havenhuis. Deze code kan u aanvragen bij de havenmeester en is strikt geheim. Deze mag niet worden
gedeeld met anderen. Denk eraan: camera’s in ’t Havenhuis nemen alle bewegingen op.

VVW Leuven op clubtocht!
Hieronder vindt u alvast onze vaarroute en -planning voor de clubtocht naar Turnhout. De vertrekdatum
is met één dag vervroegd gezien er geen brugbediening zal zijn aan de Tildonkbruggen in de periode van
vrijdag 2 juli 22:00 uur t/m maandag 5 juli 2021. De Vlaamse Waterweg voorziet de ombouw te doen van
de 2 bruggen (nieuw en oude).
Ons vaarplan:

We vertrekken om 13 uur uit de haven van VVW Leuven.
Heb je zin om mee te gaan, stuur zo snel mogelijk een mail naar info@vvwleuven.be en uiterlijk op
01/07/2021 (= de dag vóór vertrek). Bij deelname wordt u een gedetailleerde vaarroute toegestuurd.
Vergeet jullie lidkaart en VVW-vlagjes niet! Deze geven u recht op een korting in de VVW-havens.

Geschenken en goedkopere ligplaatsen!
1) Dank zij uw lidmaatschap bij VVW, kan u genieten van extra kortingen op
uw overnachtingen in de ankerhavens van VVW. Ankerhavens zijn terug te
vinden in België, Nederland en Frankrijk. Vergeet niet uw lidkaart aan boord
te nemen en de (gele) VVW-vlag in de mast te hangen.
Meer info op: www.vvw.be/ankerproject
2) Met de Passe-ports du Plaisancier kan u ook genieten van kortingen of
geschenken bij de aangesloten havens in Frankrijk en België. Vraag dit
document aan in ’t Havenhuis en laat het afstempelen door de
havenmeester.

Varen in Frankrijk!
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we jullie al informatie gegeven over de bevaarbaarheid van de
Samber en het Canal des Ardennes. Inmiddels zouden beide vaarwegen opengesteld moeten zijn.

Navivaar Leuven: vaarschool en examencentrum!
Per 1 juli 2021 dient eenieder die zijn vaarbewijs wilt halen zowel een theoretisch als een praktisch
examen af te leggen.
VVW Leuven vzw heeft zich kandidaat gesteld als examencentrum voor de praktische proeven in
opdracht van de Federale Overheidsdienst en verwacht eerstdaags haar licentie te ontvangen. De boot
Curso, hiervoor aangekocht, werd dan ook probleemloos gekeurd en commercieel geregistreerd.
Vanaf september zullen de theorielessen weer van start gaan. Inmiddels zijn we gestart met de eerste
inschrijvingen voor de praktijk-vaarlessen.
Hebben jullie vrienden of kennissen die een vaarbrevet willen behalen?
Denk aan Navivaar-VVW Leuven!!

Nieuws van en over de havenmeester.
In 2021 hebben we reeds heel wat bezoekers mogen ontvangen; tot op heden reeds
meer dan 30 boten.
Het feit van een volwaardig havenhuis te hebben met mooi, proper sanitair en
douches, als enigen op het kanaal Leuven-Dijle, lokt heel wat boten naar Leuven.
Tevens wordt de ontvangst en de hulpvaardigheid van onze havenmeester enorm op
prijs gesteld. Wij kregen dan ook heel wat lof te horen.
Proficiat Peter!!

Goed om weten!
Kanaal Dessel - Turnhout – Schoten:
Nieuw sedert 1 januari 2021: Voor de bediening van bruggen en sluizen tussen Dessel en Turnhout moet
je voortaan het nieuwe VHF-kanaal 65 oproepen.
Royerssluis Antwerpen tot 2026 buiten bedrijf
De Antwerpse Royerssluis blijft tenminste tot en met 2025 buiten dienst. De sluis is op 5 februari
aangevaren en het is duidelijk dat de schade te ernstig is om deze te repareren. In juni start de bouw
van een nieuwe Royerssluis.
Kattendijksluis Antwerpen
Bediening van de Kattendijksluis loopt van +/- 3 uur voor hoogwater tot +/- 3 uur na hoog water te
Antwerpen.
Kanaal Leuven-Dijle
Momenteel zijn er heel wat stremmingen op het kanaal Leuven-Dijle. Wij raden jullie aan om, telkens voor
jullie uitvaren, de website van https://www.visuris.be te raadplegen om informatie over mogelijke
stremmingen in te winnen.

Nieuws uit de federatie VVW Antwerpen:
Vanuit de federatie VVW Antwerpen wordt er eveneens een toervaart georganiseerd door België. Wie
wil, kan vrij aansluiten en genieten van de geplande uitstappen.
- vrijdag 16 juli samenkomst in Abbaye d'Aulne waar ze in de vooravond zullen
ontvangen worden door het Stadsbestuur van Fontaine-l'Evêque.
- zaterdag 17 juli ter plaatse een bezoek brengen, met gids, aan een
fototentoonstelling over de Samber, bezoek aan een hoeve en.....
- zondag 18 juli doorvaren naar Thuin eveneens in de vooravond ontvangst door het
stadsbestuur van Thuin.
- maandag 19 juli in Thuin bezoek brengen aan het Scheepvaartmuseum.
- dinsdag 20 juli doorvaren naar Erquelinnes en ontvangst in de vooravond door het
gemeentebestuur van Erquelinnes.
- woensdag 21 juli feest in Erquelinnes voor de Fransen en de Belgen samen. Van
hieruit kan je dan verder varen in Frankrijk via de Samber. Deze is zopas terug
opengesteld voor de pleziervaart.
Voor meer informatie neem contact op met: nele@vvw.be

Uit onze shop:
Start jullie vaartochten met een nieuwe vlag en bescherm jullie tegen de zon; nu te verkrijgen in onze
shop.

VVW Leuven, een club van leden voor leden!!

