Beste pleziervaarders, leden VPF vzw,
Bij een bezoek aan de jachthaven van Sodipa Watersport vzw heb je een prachtig
zicht op het nieuwe Havenhuis, zeker in de avonduren een lichtfestijn.
Deze constructie van de Iraans-Engelse architecte Zaha Hadid roept veel
tegenstrijdige reacties op. Voor sommigen een uiterst mooi, gewaagd en modern
concept als gebouw en als kunstwerk. Voor anderen het toppunt van wansmaak dat
de historische brandweerkazerne oneer aandoet.
Maar voor iedereen toch iets dat we ook wel eens van binnenuit willen gaan bekijken,
met het panorama van de Antwerpse haven (en die van Sodipa) als uitzicht.
Sodipa Watersport vzw bied haar leden en de andere leden van de Vlaamse
Pleziervaart Federatie daar nu de mogelijkheid voor.
We gaan niet enkel dit havenhuis bekijken, maar ook de sluis van Kallo, waar we niet
enkel de buitenkant, maar ook de machinerie en de interne werking kunnen
observeren.
Dit wordt gepland op dinsdag 20 februari 2018 met volgend programma:
13 u 00: Vertrek vanop het clubschip van Sodipa Watersport ’t zwaantje (bij veel
inschrijvingen uit andere regio’s kunnen mogelijk extra vertrekplaatsen worden
ingelegd).
13 u 45: Bezoek aan de sluis van Kallo
15 u 30: Voor allen koffie + taart
Nadien rondrit doorheen Linker-Oever met gids en informatie over stads- en
havenontwikkeling.
18 u 00- 19 u 30. Bezoek Havenhuis
19 u 45 Terug naar ’t Zwaantje met mogelijkheid tot nog een extra babbel.
Prijs: 40 euro/persoon, te storten op rek.: BE87 0014 9221 8694 van “Sodipa
Watersport”, .
Het is nog ver vooruit denken maar je schrijft best nu al in want het aantal
deelnemers is beperkt tot veertig en vol is vol, een inschrijving kan enkel aanvaard
worden na bevestiging per mail en storting van de deelnameprijs. De inschrijvingen
moeten ons zeker bereiken voor 20 december e.k.
Met vriendelijke groeten,

Jo Labens
Voorzitter
Sodipa Watersport vzw
Tel. +32(0)487.58.86.34
email: sws@vpf.be

