
 

Hierbij bevestigen wij u dat Yachtclub Driegoten op zaterdag 22 februari 2020 opnieuw haar 

Winter-Durmevaart zal organiseren.   

  

Wij nodigen mensen uit die eigenaar zijn van een sloep, een kleine speedboot, een kleine 

platbodem zeilboot, kajak, rubberbootje, enz…, met de bedoeling langs de monding van de 

Durme de E17 in Lokeren, of zelfs de afdamming van de Durme in Molsbroek, te bereiken. 

Ook mensen zonder boot kunnen reserveren. Zij kunnen als passagier met een booteigenaar 

meevaren. 

  

Ervaring leert dat wij zeker 2 uren voor hoog water op Driegoten dienen te vertrekken om zo 

ver mogelijk op de Durme te geraken. De te kloppen man is ongetwijfeld Rudi De Bondt 

(Bornem), die nu al aan het uitkijken is, hoe hij door het riet, onder autostrade in Lokeren, tot 

in Molsbroek kan geraken.   

Laag water op Driegoten:                                                      11u04 

Verzamelen aan onze ponton op Driegoten :                         13u00 – 13u15 

Vertrek uiterlijk:                                                                     13u20 

Hoogwater Driegoten:                                                           16u41 – Hoogste Hoogwaterstand 

(HHWS) 5.43 meter 

Retour Driegoten:                                                                  +/- 17u30  

Leden van Yachtclub Driegoten zullen zorgen voor het vervoer van niet-leden met boot van 

Driegoten naar ons clublokaal – Durmekaai 20, 9220 Hamme en retour naar Driegoten. 

Wij hopen te mogen rekenen op een talrijke opkomst. Voor de mensen die dit nog nooit 

hebben gedaan, melden wij graag dat dit geen race is, maar een veilige rustige tocht, waarbij u 

kan genieten van de prachtige natuur rond de Durme. Er worden nooit risico’s genomen, maar 

spectaculair zal deze tocht zeker zijn.   

  

We willen wel graag op voorhand weten wie zal deelnemen aan deze Winter Durmevaart en 

vooral ook, wie spek en eieren wenst te komen eten in onze kantine. 

“Gezouten” spek met eieren – 8.00 €/persoon                18u00 – 19u00 

“Nablussen”:                                                                    > 19u00 tot ……. 

Info & inschrijven: jacques.danijs@skynet.be; of een seintje naar Jacques op 0498/860 666. 

  

Voor de dorstige kelen, raad ik iedereen aan wat “proviand” mee te nemen, want onze 

jaarlijkse tussenstop voor de bevoorrading aan de Kaai (voor de brug) in Waasmunster, wordt 

bemoeilijkt door de ophoping van slib, dat ons niet zal toelaten met kleine bootjes aan te 

leggen en uit te stappen. 

  

Het bestuur, Jim, Jasper, Roger en Jacques  

Koninklijke Yachtclub Driegoten – Hamme vzw - Driegoten 53b - 9220 Hamme 

                                                                                                                                      


