DEINZE YACHT CLUB VZW - D.Y.C.

Gent - 25 Km.

50° 58’41.12 N ,
DEINZE

Lucien Matthyslaan - 9800 Deinze

3° 31’ 24.20 E.
Kortrijk – 25 Km

Hartelijk WELKOM , met onderstaande aanbevelingen willen we je een aangenaam
verblijf in onze haven wensen. Gelieve U bij aankomst onmiddellijk te melden bij de
havenmeester op het nummer +32 495/ 255 620, die u een ligplaats voor de nacht zal
aanwijzen. Indien niet bereikbaar +32 496 080 280.
Praktisch
Via de havenmeester ontvang je ook de code waarmee je toegang krijgt tot het
sanitair (toiletten en douches) en waarmee u het omheinde domein steeds kan
verlaten en terug binnenkomen via de schuifpoort aan de slipway.
Deze code is strikt persoonlijk en mag niet door gegeven worden aan andere
pleziervaarders.
De havenmeester zal je inschrijven en tegen afgifte van een ontvangstbewijs het
liggeld in ontvangst nemen.
In deze prijs is € 3.00 inbegrepen voor elektriciteit (CEE, 230 V, max. 6 Amps. ),
afvalverwijdering en gebruik van de douches /nacht/boot en dit voor maximaal 4
personen.
Drinkbaar water wordt op eenvoudig verzoek via de havenmeester verstrekt.
Milieuzorg – afvalverwijdering huishoudelijk afval, naast het sanitair. Selecteer uw
afval zorgvuldig : PMD, Glas en restafval per container.
Scheepsafval /verontreinigd afval mag hier niet achtergelaten worden.
Een barbecue – vuurtje aansteken mag op het kiezel-pleintje onder de mast.
Toeristisch
DYC is uiterst gunstig gelegen op het kruispunt tussen Brugge, Kortrijk, en Gent
(Schelde) . Op de Leie tussen Deinze en Gent vaart u ( max. 7 km/h ) door een
uitzonderlijk mooi landschap, door de Latemse Schilders op doek vastgelegd.
Het centrum van de stad Deinze ( op 500 m stroomafwaarts ) biedt een ruim aanbod
aan winkels, supermarkt en eet- en drankgelegenheden op wandelafstand.
Het station is op 15-20 min. wandelafstand gelegen.
Het stedelijk park ( ingang tegenover DYC ), met dierenpark en speeltuin voor de
kinderen, is zeker een bezoek waard. ( wordt om 22u afgesloten) Met de fiets kom je
makkelijk aan het kasteel van Ooidonk, (stroomafwaarts het water volgen nrs. 5-6-911-12-90), ook een aanrader in de streek. Het stedelijk zwembad met peuterbad,
stoomcabine, broebelbaden en glijbaan ligt op wandelafstand.
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Respect
Respecteer de rust in de haven en op het water, pas je vaarsnelheid aan zodat je geen
hinder veroorzaakt aan de aangemeerde vaartuigen en geen golfslag maakt in de
haven. ( max 5 km/h. ) Herstellingen /schilderen/ brandstof tanken is enkel onder
toezicht van de havenmeester toegelaten.
Wij wensen u een aangenaam verblijf toe en goede vaart
Het DYC bestuur
D.Y.C. vzw

Maatschappelijke zetel: Kasteelstraat 16 9880 Aalter info@deinzeyachtclub.be

Vooraf aanmelden of voor meer info kan altijd via havenmeester@deinzeyachtclub.be
of zie www.deinzeyachtclub.be. Reserve telefoonnummer : +32 496 080 280
Ons clubhuis is OPEN op zondagnamiddag in juni juli en aug.

Medische noodsituatie : 112 ziekenwagen
Geneesheer –huisdokter : Hoegenaert, Markt 20, 9800 Deinze +32 9 386 52 12
Wachtdienst huisarts : vanaf 19u tot 7u, en vanaf vrijdag 19u tot maandagmorgen 7u
+32 475 81 95 95
Dierenarts: Siebelinck, Volhardingslaan 29, 9800 Deinze +32 9 380 89 45
Ziekenhuis: St vincentiusziekenhuis Schutterijstraat 34, Deinze +32 9 387 71 11
Apotheker : Roos, Markt 12, 9800 Deinze +32 9 386 13 70
Vrijwillige duiker : Embrechts Danny +32 474 47 33 53
Bediening tolpoortbrug Deinze : kanaal 20 of +32 9 386 15 73
Bediening sluis in Astene : +32 9 386 10 19
Poly-Al Boats : Kortrijksesteenweg 60, 9800 Deinze +32 9 386 31 00
Yachtwerf Gentse Boot Service : +32 475 68 53 78
Wassalon : Stationstraat 24, 9800 Deinze
GB Carrefour : Markt 2, 9800 Deinze
Delhaize met de boot stroomafwaarts bereikbaar, Gentsesteenweg 9, 9800 Deinze
Wassalon : Stationstraat 24, 9800 Deinze
Benzine station : Q8, Guido Gezellelaan 1, 9800 Deinze
Doe het zelf zaak : Kortrijksesteenweg 185, 9800 Deinze
Spoorweg station Deinze, Stationstraat 75, 9800 Deinze
Het kasteel van Ooidonk : Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze
Diesel: De Jans Piet > 200 lit. Tel:0495501336
Diesel : aan het sluis van Evergem : Borré Patrick.
*************
DYC vzw. Is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op dit document,
deze zijn louter informatief..
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