
                                                                      kalender 2018                                               versie 9.0

datum: Plaats: Activiteit / Rivier :

feestdagen maa   01/01 nieuwjaar  // WE   01 + 02/04 : Pasen + maandag //  din  01 mei dag vd arbeid
don   10/05 OHH  //  WE  20 + 21/05 : Sinksen + maandag  // zat  21/07 Nat. Feestdag 
woe   15/08  OLVH // don   01/11 Allerheiligen  // zon  11/11 Wapenstilstand // din  25/12 Kerstmis

13/01 - 24/02/2018
     opgepast

** training "Eskimorol" in 't zwembad
geen training op 17/02/18 extra beurt op  03/03

zwembad Wilsele (Aarschotsestwg.) 

19/01 20:00u = NWJ receptie + infovergadering voor de leden zaal onder de toren Wilsele

17/02 + 18/02 Dijle Heverlee : Celestijnenlaan 
                              KUL site Arenbergkasteel

 Dijle : wedstrijden afdaling 

24/02 schaatsbaan Haasrode jeugddag:schaatsen,pannenkoeken,zwemba
dtraining

Pasen  31/03- 02/04 RBKC (Lohan) Ourthe

07/04 - 11/04 Sault Brenaz stage WW 

29/04 havenfeesten Vaartkom Leuven Vaartkom Leuven

01/05 van watermolen Retie tot Lichtaart (=12km) of
tot Herentals (=17km)

Kleine Nete

05 + 06/05 trektocht op de Moesel (D) 2 daagse trekking op de Moesel
(30km per dag) info bij Tom VDB

OHH 10/05 - 13/05 camping "Val de l'Oise" Rue de Mont d'Origny
Etréaupont  (F 02580)

afdalingen op de Oise
N 49°54'20" - E 3°55'12"

26/05  BBQ zaal " ontmoetingscentrum Genadedal"
Velderblok, 2A  3010 Leuven(Kessel-Lo)

jaarlijkse BBQ van de club
receptie = om 12:30

02/06 Ruhr (D) met de jeugd van Linnich tot Hilfarth

10/06 afdaling Neerpelt  (N51°14'15"- E 5°25'10") tot de 
Venbergse molen te Valkenswaard (N51°20'14"- 
E5°26'42")

Dommel

24/06 kamperen en paddelen Biesbosch (NL) Biesbosch

07/07 - 21/07 zomervakantie WW Spaanse Pyreneeën
E  22363  Puyaruego / Huesca

wildbeken Spaanse Pyreneeën

30/07 - 05/08
VOLZET 

WW Alpen stage + afdalingen WW

05/08

   

Smeermaas (samenkomst om 10:00u)  
B 3620, Lanaken-Smeermaas Bosscherweg / Maasdijk = 
aan de verhuur kajaks
N 50°52'50 - E 5°40'42     

afvaart van de  Maas tot aan het veer te 
Meeswijk
N 51°00'41" - E 5°45'54"

15/08 Heimbach (D) om 10:00u 
N 50°37'59"  -  E 6°28'28"

afdaling Rur tot Obermaubach
(tijdig aanmelden : dagvignet !!)

15/08-19/08
geannuleerd

Loisach (D)
onvoldoende water 

WW week-end (voor gevorderden)  

01/09 Leuven domein "Arenbergkasteel" KUL Dijle : promotie kajak + familiedag 
met spaghetti avond

02/09 Leuven domein "Arenbergkasteel" KUL Dijle : wedstrijd slalom BK alle  cat

14/09 begeleiding school Miniemen 
info Danny

vaart Leuven

15/09 - 16/09 zeekajak Côte Opale = zeekajak !
uitrusting +  ervaring open water vereist

Boulogne sur Mer : Frankrijk, dept. Nord 
(Pas-de-Calais)

vanaf september nieuwe reeks "start to kayak" op de vaart woensdag en zaterdag

22 + 23/09 Dun les Places (F - 58320)
camping Municipal

WW afdaling    op de Cure en de 
Chalaux (F)

29 + 30/09 jeugd week-end "Hoge Limburg" (info Ralf) Limburg an der Lahn (D)

vanaf 13 oktober ** training "Eskimorol" in 't zwembad  zwembad "sportoase" Wilsele

14/10              gemeenteraadsverkiezingen         

04/11 Schelde (Oudenaarde) sluitingstocht  VKKF

09/11 - 11/11  vakantiehuis te Chassepierre winter week-end met afdalingen
op de Semois

** neem tijdig contact op met Danny via Email info@kayakclubleuven, via link op de clubwebsite of  via 
                                                                                                           016/6514 49 /  gsm 0496 414776 
uitstappen :
- belangrijk voor de uitstappen met "camping" : vermeld het aantal personen, tent, caravan, camper, huisdier,
  (informeer of uw " viervoeter" op de camping toegelaten wordt !)
- denk er ook aan om uw annulatie van deelname aan een tocht zo vlug mogelijk te melden !
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