
Sluiten vaarseizoen  
21-23 september 2018 

 
Dit jaar gaan we naar Yachting Merelbeke en Gent Lindenlei. Yachting 

Merelbeke maakt een volledige oever vrij voor ons en verwelkomt ons in hun clubhuis, anex tent. 
Gent biedt mogelijkheden tot vele verschillende activiteiten. Wij boekten enkele zaken, die je 
misschien niet doet wanneer je alleen aankomt met je boot.  
We proberen het democratisch te houden, maar koken kost nu eenmaal geld. Je moet inschrijven 
voor 31 augustus. Latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard. Voor enkele activiteiten zijn 
de plaatsen beperkt, dus wie eerst komt, eerst maalt. De betaling dient ook binnen te zijn voor 31 
augustus. 
 
Hieronder vind je het programma: alles kan, niets moet. Leuk wordt het zeker! 
 
Vrijdag 21 september: 

- Aankomst in de loop van de dag: overnachting in Yachting Merelbeke voor 10,- euro per 
boot, elektriciteit inbegrepen. (te vereffenen met de havenmeester YM) 

- 19u.00: drink aangeboden door de VPF. 
- 19u.30: BBQ in de tent: 4 stukken vlees/scampi met vele soorten groenten, aardappelsla, 

pasta,…: 20,- euro p.p.  Drank in clubhuis YM. 
 
Zaterdag 22 september: 

- 8u.00 – 9u.30: ontbijt in de tent: koffiekoeken, pistolets, hartig en zoet beleg, vers fruitsap, 
koffie/thee: 9,- p.p. 

- Vanaf 10u.00: in groepjes doorvaren naar de Lindenlei. Gratis overnachten op zaterdag- en 
zondagavond. Verdere nachten aan het volle tarief. Honoré is havenmeester van dienst en 
wijst de plaatsen aan. 

- 14u.00: “Nie Pleuje”: 3 uur-durende tocht met een echte Gentse gids in het onverbloemde 
‘Gentsch’.  6,- euro p.p. (beperkt aantal inschrijvingen) 

- 19u.00: avondmaal in restaurant ANKARA, aan de rand van het Patershol. Plateau van de 
chef: een mix van vlees en vis, warme en koude gerechten, een echte overvloed voor 
slechts 23,- eurp p.p. 

 
Zondag 23 september: 

- 10u.00: ‘Nerotische’ wandeling in Gent (2 uur). Deze wandeling, onder begeleiding van een 
ervaren stadsgids, gaat langs de plaatsen die belangrijk waren in de ‘Nero’-verhalen van 
Marc Sleen: 6,- euro p.p. (beperkt aantal inschrijvingen) 

- Middagmaal vrij te gebruiken 
- 14u.00: Keuzeactiviteiten: 

o OF: Bierproeverij: een wandeling langs Gentse brouwerijen met 4x proeverij. 
Individueel aan te sluiten bij de gidsbeurt. Wel vooraf in te schrijven: 39,- p.p. 

o OF: een boottochtje op de Gentse binnenwateren, waarbij je langs plaatsen komt, 
die je niet met je motorjacht kan bereiken. 7,5 euro p.p. 

  
Terugkeer op eigen initiatief, soms rekening houdend met het tij voor wie de Schelde op moet. 


