
Voorwoord 
 
Beste clublid, 

Het vaarseizoen is alweer voorbijgevlogen niettegenstaande de 
natte zomer die we hebben gehad. Dit jaar geen tekort aan 
water, wel integendeel. Eén enkel lid heeft het van dichtbij 
meegemaakt; met de voeten in het water dat een halve meter 
boven de steiger stond. Meer hierover zal te lezen zijn in de 
Vaar-Wel 2021, die we naar goede gewoonte zullen verdelen 
tijdens het eindejaarsdiner. 
Hebt u ook een mooi, een spectaculair of gewoonweg een 
verhaal om te delen, stuur het door naar info@vvwleuven.be en 
we nemen het op in de Vaar-Wel.   

Ook al was het een kwakkelzomer, gevaren werd er. Sommigen 
hielden het bij dagtochtjes, anderen zijn er voor meerdere weken 
en zelfs één iemand voor drie maand op uitgetrokken.                         

Nu de Covid-pandemie meer en meer onder controle geraakt, 
we minder beperkt worden in ons doen en laten, onze 
mondmaskers ons minder gaan hinderen, wordt het tijd om 
nieuwe activiteiten te programmeren.  

We zullen starten met de officiële inhuldiging van ons havenhuis. 
Op 8 oktober 2021 zal, in beperkte kring, burgemeester 
Mohammed Ridouani samen met de bestuurders van De 
Vlaamse Waterweg en VVW-Toervaren de gedenkplaat in ons 
havenhuis komen onthullen.         
Op 9 oktober bieden wij onze leden, die hiervoor hebben 
ingetekend, een heerlijke receptie aan.  

Eind oktober zal er, met de winter voor de deur, een sessie 
gegeven worden over het winterklaar maken van je boot. In 
november en december zullen er activiteiten zijn om van te 
smullen! 

Veel leesplezier,  
 
Bernard Decraemere 
Voorzitter VVW Leuven vzw 
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  Te noteren 
   

 

’t Havenhuis alle zondagen open 
vanaf 16 uur voor een gezellige 
babbel tussen pot en pint. 

 

08/10/2021: Officiële inhuldiging 
van ’t Havenhuis door 
burgemeester Ridouani. 

 

09/10/2021: Inhuldigingsreceptie 
aangeboden door VVW Leuven 
aan zijn leden.  

 

24/10/2021: Technische sessie 
over het winterklaar maken van je 
boot. Start om 17 uur. 

 

07/11/2021: Overheerlijke kaas- 
en wijnavond  

 

18/12/2021: Eindejaarsdiner in    
’t Kasteel van Horst. 

 

     



 

’t Havenhuis: een gezellig plek om te vertoeven! 

Wie al een tijdje of nog helemaal niet in ’t Havenhuis is geweest, kan het zich niet inbeelden. De laatste 
weken werd er heel wat werk verricht om van dit huis een gezellig oord te maken, waar het heerlijk is om 
te vertoeven. De man achter de schermen die voor 95% 
de inrichting van ons havenhuis heeft verzorgd en hiervoor 
niet in de schijnwerpers had willen staan, is niemand 
minder dan onze havenmeester Peter!  
Zowel de aanmaak en plaatsing van de akoestische 
panelen, de mooie fotokaders, de bootlampen en zoveel 
meer kwam er dank zij Peter Van Mechelen. Een grote 
“Dank u” staat hier zeker op zijn plaats! 

Alle leden zijn welkom om er te genieten van een goede 
pint, een gezellige babbel, een moment van rust, met een ‘boekje in een hoekje’ of samen met anderen 
aan één grote tafel. Vanaf nu kan en mag het allemaal.  
Eén zaak moet ons wel van het hart: rondjes geven in de club is géén verplichting! Je kan gerust een 
drankje bestellen voor jezelf en aansluiten aan een tafel of een rustig plekje voor jou alleen uitzoeken. 
Weet echter dat, wie de “klok” luidt eraan is voor een rondje aan alle aanwezigen.  

Nieuws uit de haven. 
 
In 2021 hebben we meer dan 75 bezoekers ontvangen in onze haven. Belgen, Engelsen, 

Fransen, Nederlanders werden door onze havenmeester verwelkomd in Leuven. Hierbij hebben ze een 
documentatiemap gekregen met een ontvangstbrochure over onze haven en havenhuis, een stadsplan 
en meerdere foldertjes over de bezienswaardigheden in Leuven. Allen waren zij dan ook verrukt over hun 
verblijf aan de Vaartkom.   

Onze jachthaven! 

Op zaterdag 26 juni 2021 hebben we een werkdag gehouden in onze jachthaven. Heel wat werkjes 
werden uitgevoerd door een aantal vrijwilligers! Zelfs leden zonder boot zijn ons hierbij komen helpen, 
waarvoor een grote dank. Steigers werden gekuist, palen geschilderd, prikkeldraad gespannen, 
stroomzuil verplaatst, jachthavenbord geplaatst en zoveel meer….     

B5: dit is de nieuwe ligplaats voor de ‘Seppe’. Glenn en Sofie zijn nieuwe leden 
binnen de club en hebben hun boot overgebracht van Beernem naar Leuven. 
Inmiddels hebben zij ook reeds deelgenomen aan hun eerste activiteit: de 
eindeseizoensvaart!    

Leuven River Upcycling: VVW Leuven heeft zijn medewerking gegeven aan het project van deze 
vereniging onder de vorm van gratis ligplaatsen voor 2 kajaks. Hun doelstelling bestaat uit het proper 
maken en houden van de Dijle en Vaart, mensen bewust te maken van de negatieve impact van afval op 
het leefmilieu in ’t water, positief hergebruik van het zwerfafval en sportieve activiteit aanbieden voor een 
breed publiek. Dank zij deze samenwerking zullen wij allen kunnen genieten van een propere vaartkom! 
Wie meer wil weten over dit project kan informatie vinden op https://jcileuven.be/leuven-river-upcycling/   
 



 

Goed om weten!            

Elektriciteitskosten: Onze elektriciteitsleverancier past zijn prijzen aan per 1 november 2021. 
Vanaf die datum zal u 41ct/kWh worden aangerekend voor uw stroomverbruik. 

Niet onderhouden en niet varende boten. 

Het is spijtig te moeten vaststellen dat sommige boten niet meer voldoen aan de voorwaarden zoals 
voorzien in onze havenreglementen. Het is het de taak van het bestuur ervoor te zorgen dat de boten  
gelegen in de jachthaven van Leuven er netjes en vaarklaar bijliggen. Vuile, niet-verzorgde, niet-varende 
boten horen niet thuis in onze jachthaven. 
Ook dit jaar hebben een aantal leden niet of nauwelijks omgezien naar hun boot, laat staan uitgevaren.  
Deze leden zullen in de komende weken aangeschreven worden en verzocht worden uit te zien naar een 
andere jachthaven. 
 

Onze voorbije activiteiten: 

Van 17 september tot 19 september zijn we op 
eindeseizoensvaart getrokken. De plaats van bestemming 
was dit jaar ’t Zennegat. Op vrijdagavond lagen we met 7 
boten aan de Plaisancebrug in Mechelen. 
Zaterdagochtend zijn we doorgevaren naar het Zennegat, 
3 boten zijn vanuit andere oorden naar het Zennegat 
gekomen, 1 boot is zaterdagnamiddag toegekomen.  
Na een goede namiddagwandeling, gegidst door Patrick, zijn we met 35 personen naar de Zennehoeve 
getrokken voor een lekkere maaltijd. De avond is geëindigd met enkele danspasjes. 
De terugvaart op zondag is vlot verlopen telkens in 2 sasbeurten. Op de foto is te zien hoe de sluis vol 
ligt.    
 

Navivaar Leuven: vaarschool en examencentrum! 

Het is nu officieel, Navivaar Kempen vzw, werd door de federale 
overheidsdiensten officieel erkend als examencentrum  
praktijkvaren. Als Navivaar-filiaal kan VVW Leuven nu ook officieel 
van start gaan met het afnemen van praktijkexamens voor het 
beperkt en algemeen stuurbrevet motor alsook Yachtman motor. 
Het koninklijk besluit hierover werd ons zopas meegedeeld. Met 
dank aan Patrick De Boeck die dit alles in goede banen heeft geleid. 

Inmiddels hebben we ook de eerste theorielessen achter de rug. 
Ook dit jaar weer een enorm succes; niet minder dan 30 deelnemers 
hebben zich hiervoor ingeschreven. 

 

Hebben jullie vrienden of kennissen die een vaarbrevet willen behalen?                                                                                           
Denk aan Navivaar-VVW Leuven!! 

 



 

Op het programma: 

08 oktober 2021: Officiële inhuldiging van ’t havenhuis door burgemeester Ridouani in aanwezigheid van 
leden van het schepencollege en het stadsbestuur alsook van leden van de Vlaamse Waterweg en van 
VVW Toervaren. 
 
09 oktober 2021: Grootse receptie ter gelegenheid van de inhuldiging van ’t Havenhuis voor alle leden 
van VVW Leuven en van duikclub Duklo. Er werd gevraagd hiervoor in te schrijven. 
 
24 oktober 2021: Start om 17 uur. Technische infonamiddag over het winterklaar maken van uw boot. 
Wat moet ik zeker doen en hoe? Maak zelf uw checklist klaar. Waar kan ik meer informatie vinden? Hoe 
doen anderen het?  
 
07 november 2021: Onze zondagnamiddag sluiten we af met een overheerlijke kaasavond. Meer info 
hierover volgt in de loop van de maand oktober.   
 
18 december 2021: Het Eindejaarsdiner gaat opnieuw door in het 
Wagenhuis Horst te Sint-Pieters-Rode. Aperitief, hapjes, soep, 
voorgerechten, hoofdgerechten, desserten en amusement staan op het 
menu. Naar jaarlijkse gewoonte zal VVW Leuven een belangrijke 
bijdrage doen in de kost van deze avond.   
Hou alvast deze datum vrij, een uitnodiging volgt nog. 
 

 

En om te besluiten: 

De winnaars van onze fotowedstrijd zijn gekend, de winnende foto’s zijn terug te vinden op onze website: 
www.vvwleuven.be  

        

                          
 

VVW Leuven, een club van leden voor leden!! 


