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Beste Leden,
Stilaan komt het nieuwe vaarseizoen dichterbij.
De officiële aanvang voor de Gentse LeieVaarders
staat gepland op 13 april 2019.
Alvast op 30 maart wordt iedereen uitgenodigd ter
gelegenheid van de openingsreceptie van onze nieuwe
uitbaters van onze taverne.
Kim en Lesley, door iedereen wel gekend, en reeds enkele
maanden actief in de taverne hebben deze taak op zich
genomen. Diegenen die reeds een bezoek brachten aan onze
taverne zullen wel gemerkt hebben dat men terug in een
aangename sfeer kan genieten van een hapje en een drankje
alsook van een waaier met overheerlijke gerechten, bereid
met verse producten, met zorg gepresenteerd en steeds met
een vriendelijke en vlotte bediening.
Zaterdag 30 maart 2019:
Vanaf 19u tot 21u worden jullie verwacht om alvast te toosten op een succesvolle uitbating.
Aansluitend is een “Aprés-ski” avond georganiseerd door de uitbating en dit mede ter
gelegenheid van de verjaardag van Lesley. Dresscode is Tirol en Aprés-ski. Aanwezigen in een
gepaste outfit maakt de sfeer compleet en genieten eveneens van een verassing.
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Zaterdag 13 april 2019:
Opening vaarseizoen:
Wij verzamelen aan de Rigakaai 1 (tegenover Weba) waar wij inschepen op de “Jacob Van
Artevelde” voor een boottocht door de haven van Gent en varen verder op het kanaal Gent-Terneuzen
tot in Terneuzen.

In Gent stappen om 10 uur de eerste groep op het havenjacht Jacob Van Artevelde. Aan
boord vertelt een gids ons over het belang van North Sea Port als 60 kilometer lang havengebied
waar ruim 98.000 mensen werken in 525 bedrijven. We krijgen onderweg te horen wat er in de haven
gebeurt zoals de overslag van schroot, meststoffen, zand en grind, fruit en groenten. Ook North Sea
Port als energiehaven met de windmolenparken op de Noordzee en de daarvoor speciaal uitgeruste
terminals komt aan bod, net als het hergebruik van afvalstoffen en grondstoffen. Ook op de
maakindustrie (zoals staal, automotive en chemie), de biogebaseerde economie (met bijvoorbeeld de
productie van biobrandstoffen) wordt ingegaan.
We zien vanaf het havenjacht vele bedrijven van dichtbij. Zeeschepen, binnenvaartschepen
met onder meer containers passeren en ro/roschepen die goederen op wielen vervoeren.
Onderweg vaart het jacht uiteraard over de grens tussen België en Nederland. Een aanleiding
om het verhaal over de grensoverschrijdende fusiehaven te vertellen.

Gent groet Terneuzen, Terneuzen groet Gent
De passagiers krijgen in Gent het gezelschap van de Gentse havenschepen Sofie Bracke. Bij
aankomst in Terneuzen omstreeks 12.30 uur zal burgemeester Jan Lonink de passagiers en de
schepen verwelkomen.
Om 13.00 uur vertrekt het jacht terug van Terneuzen richting Gent met de tweede groep
passagiers aan boord.
Bij het inschepen zal ieder lid zijn lidkaart dienen te tonen aan de bemanning van het schip.
Men bekomt dan een polsbandje wat men nodig heeft om te kunnen genieten van de door de GLVclub aangeboden dranken, hapjes en gatering. Honger zal men alvast niet hebben.
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Wij varen in twee groepen:
De eerste groep gaat aan boord en vertrekt om 10u00. Aankomst in Terneuzen is
voorzien rond 12u30, terugtrip met de bus.
De tweede groep vertrekt om 11u30 aan de Rigakaai 1 met de bus naar Terneuzen,
waar zij dan inschepen om 13u00 en de terugvaart aan vatten.
Vermeld bij uw inschrijving met welke groep je wenst deel te nemen.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@jachthavenglv of op het
inschrijvingsformulier in de taverne. Inschrijven is mogelijk tot en met 07 april 2019.
We rekenen op een talrijke opkomst voor zaterdag eerstkomend alsook voor opening
vaarseizoen; een unieke beleving, wat ook bij minder goed weer een leuke, aangename uitstap zal
worden.

Met vriendelijke groeten, namens het

bestuur,

D’heer Jos, secretaris
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