Zaterdag 21 augustus 2021 Rondvaart Biesbosch met bezoek aan Biesbosch museum
Beste vrienden, na een lange periode van inactiviteit kunnen we terug starten met onze activiteiten.
We starten meteen met één van onze succesactiviteit, namelijk de jaarlijkse boottocht.
De uitstap is volledig veilig met inachtname van de geldende covid-maatregelen. Bij vertrek zullen
de maatregelen die die dag van toepassing zijn worden meegedeeld.
Vlug inschrijven is aan te raden. Uiterste inschrijfdatum : 20 juli 2021
Aan boord wordt u ontvangen met lekkere koffie/thee en gesorteerd gebak Tijdens de rondvaart
kunt u 2 uur lang genieten van al het natuurschoon dat de Biesbosch te bieden heeft. Onze schipper
brengt u naar de mooiste en unieke plekjes van het natuurgebied, waar u wellicht ook één van de
beroemde bewoners kunt spotten: de bever!
Na de rondvaart door het Biesbosch brengen we een bezoek aan het Biesbosch museum dat in een
geheel nieuw jasje gestoken is.
Na een uur rondgekeken te hebben in het Biesbosch museum vaart ons schip via een andere route
weer terug naar Drimmelen. Gedurende de terugvaart wordt een “Biesbosch lunch” geserveerd.
Programma:
10.15u Inschepen in Drimmelen aan boord van één van de Zilvermeeuw schepen
10.30u De trossen worden losgegooid en iedereen wordt ontvangen met twee kopjes koffie/thee
met eenmaal gesorteerd gebak.
12.00u Aankomst en bezoek aan het Biesbosch museum
13.30u We vervolgen onze vaarroute en de catering serveren de “Biesbosch lunch”.
15.30u Aanmeren in Drimmelen.
16.00u Vertrek, met eventueel een sanitaire stop.

Beste vrienden, deze uitzonderlijke boottocht heeft natuurlijk ook een (duur) prijskaartje.
Het bestuur heeft echter besloten, omdat het onze éérste activiteit sinds meer dan 1 jaar
is, om EXTRA bij te leggen om de kostprijs zo laag als mogelijk te houden.
Prijs voor leden: 58 €

niet leden: 65 €

Inbegrepen: bus,, fooi chauffeur, privé-boot, museumbezoek en Biesbosch lunch
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, dranken aan boord en bij de lunch
Biesbosch lunch
Deze uitgebreide lunch bestaat onder andere uit vijf verschillende broodsoorten, zachte broodjes, koffiebroodjes,
peperkoek en cake. Dit kunt u rijkelijk beleggen met één van de vijf verschillende vleessoorten, jong belegen of
komijnekaas en diverse zoetwaren. Daarnaast serveren we diverse salades zoals rundvleessalade, kipkerry salade,
eiersalade en vissalade. Koffie, thee en melk tijdens de lunch is onbeperkt.

Vertrekplaatsen en tijden
0
0
0
0
0
0

07.30u Bertem carpool
07.50u VRT Reuyers OC
08.30u Mechelen Station
08.50u Antwerpen Crest (Crown Plaza: Gerard Le Grellelaan 10 )
09.00u Berchem station
10.00u Drimmelen Zilvermeeuwsteigers

De bijdrage met vermelding van “Boottocht” en OPSTAPPLAATS dient overgemaakt op
rekeningnummer: BE15 7340 0363 9630
VZW IN DERDE VERSNELLING
Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
Inschrijven kan, vòòr 20 juli 2021, via mail naar inderdeversnelling@skynet.be
met vermelding van:
– naam en voornaam
– vergezeld van: naam en voornaam
– adres, telefoon en/of gsm nummer
– opstapplaats
De inschrijving is pas definitief na ontvangst bijdrage en inschrijving
Voor alle inlichtingen :

Marc Baetens 03 458 02 38 of 0498 25 60 25

Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur

