
kalender 2016 

datum: Plaats: Activiteit / Rivier : 

05/05 - 08/05 
OHH 

camping "Val de l'Oise" 
Rue de Mont d'Origny n°4, Etréaupont  (F 02580) 
 N 49°54'20" - E 3°55'12" 

afdalingen op de Oise 

28/05 jaarlijkse BBQ : zaaltje aan het zwembad te 
3012 Wilsele, Pastoor Eralystraat n°10   

jaarlijkse BBQ van de club 
receptie = om 12:00u 

12/06 Eupen - stuwmeer van de Vesder om 10:00u 
             (aanmelden bij Danny) 

waterlossing = WW afdaling op de Vesder 

19/06 start Lanaken/ Smeermaas om 10:00u 
(B 3620, Bosscherweg/Maasdijk ) 
N 50°52'50 - E 5°40'42 
             (aanmelden bij Danny/Jaki) 

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

09/07 - 22/07 camping  "la Mola"  (E 25597) 
Ctra de Espot  LV 5004 (km. 5,25597) 
Espot (Lleida) 

WW vakantie Spaanse Pyreneeën 

   

06 + 07/08 * Noordzee  ... Belgische kust Oostduinkerke 

   surf en brandingvaren   

Surfschool De zeebries, 

Strandjutterslaan 10, 8670   

13/08 - 15/08 
 

** Dun les Places (F - 58320) 
    camping Municipal 

WW afdaling op de Chalaux (F) 
 

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

afdaling Rur tot Obermaubach 
deadline aanmelden =        
                                  10/08/2016 

   

20/8 + 27/08 ***** Leuven Dijle "Arenbergkasteel" 
  

oefenen slalom varen : 
vertrek aan club=13u / Dijle=14u 

03/09 Leuven domein "Arenbergkasteel" KUL Dijle : promotie kajak + familiedag 
met spaghetti avond 

04/09 Leuven domein ""Arenbergkasteel" KUL Dijle : wedstrijd slalom 

15/09 begeleiding school Miniemen 
info Danny 

vaart Leuven 

17 + 18/09 Côte Opale : Boulogne sur Mer (Frankrijk, dept. 
Nord-Pas-de-Calais) 

zeekajak "Opale Pagaie" 

24/09 + 25/09 ** Dun les Places ( F 58320) 
    camping Muncipal 

afdaling WW op de Cure  (F) 

16/10 Lokeren : Moervaart, Stekene vaart sluitingstocht  VKKF 

project  11/11 - 13/11 vakantiewoning : Gîte d'Etappe de Mormont   
(adres Mormont, 27  WIBRIN 6666) 

winter week-end met afdalingen 
op de Ourthe 

 
neem tijdig contact op met Danny via Email info@kayakclubleuven  of  via link op de clubwebsite 
of telefonisch via 016/6514 49 /  gsm 0496 414776    
 
 *  brandingvaren  : hiervoor eerst Rudie Maes  contacteren (0499/367326) of rudiemaes@yahoo.com 
 
 ** Chalaux & Cure  :  hiervoor eerst Danny contacteren 
 
 ***  Rur : ten laatste melden op  10/08/2016  bij Danny of Jaki (011/885783) 
                 paddelen op de Rur is gereglementeerd en gelimiteerd : tijdig deelname mededelen omdat we 
                 het aantal  deelnemers aan het DKV moeten melden + om bootnummers te reserveren !! 
                 Er moet een "milieubijdrage" worden betaald aan het DKV. 
 
 
***** aanmelden bij Silke Wellens ( 0478/994889) of via de clubmail 
 
Denk er ook aan om uw annulatie van deelname aan een tocht zo vlug mogelijk te melden !! 
 
belangrijk voor de uitstappen met "camping" : vermeld het aantal personen, tent, caravan, camper, ....., 
                  huisdier : informeer of een huisdier op de camping toegelaten wordt !!! 
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