
 

 

Uitnodiging winteractiviteit voor motorbootvaarders, zeilers, 
rustende vaarders, (dus alle leden) van onze WSV 

Georganiseerd in samenwerking met de compagnie 

Deze zal dit jaar, Let op! op zondag 12-02-2017, gaan plaatsvinden. 

De bus die dan op het haventerrein staat zal om uiterlijk 9:00 uur vertrekken. 

Het doel van deze dag is dit jaar Rotterdam. We wandelen een stukje langs de Openlucht 
Museumhaven/Schepenhaven en maken een bootexcursie van Rotterdam naar Kinderdijk.  
Hoe leuk is dat voor ons als (oud) schippers/schippersen en familie. 

         
De Nehalennia                  Skyline Rotterdam                  Kop van zuid                        Kinderdijk            

Als we rond 10:30 uur in Rotterdam arriveren, dicht bij het Openlucht Schepenmuseum, drinken we 
eerst koffie/thee met appeltaart. Na de koffie gaan we rustig wandelend langs de oude 
museumschepen richting Boompjeskade (maar 10 minuutjes lopen) waar het schip de “Nehalennia” 
op ons ligt te wachten. De “Nehalennia” die rond zal varen over de Nieuwe Maas en ons met 
meertalige uitleg aan boord, de Skyline van Rotterdam, de bruggen die de linker en rechter 
Maasoever met elkaar verbinden, de hoogbouw “het zogenaamde Manhattan aan de Maas” enz. enz. 
zal laten zien en dan via de Lek verder varen naar Kinderdijk. Dit alles zal zeer zeker het bekijken en  
beluisteren waard zijn. 
Afgemeerd bij Kinderdijk, waar de 19 wereldberoemde molens van Kinderdijk sinds 1997 op de 
culturele erfgoedlijst van Unesco staan, kan men (voor wie wil) een uurtje van boord om de benen te 
strekken, de molens van dichtbij bekijken en aanschouwen. 
Aan boord zal er erwtensoep met roggebrood en spek worden geserveerd en nog wat extra broodjes 
voor de liefhebbers. Hierbij zal koffie/thee als consumptie bij zijn. 
Rond 16:00 uur zijn we weer terug aan de Boompjeskade waar de bus staat te wachten om ons weer 
terug te brengen naar de thuishaven. 



 

 

 

 
 

Wegens enorm succes gaan we wederom voor het Captains diner. 
Die zal worden verzorgd door Barry en Petra.                                                   
 

                  

Met de vegetariërs onder ons wordt uiteraard weer rekening gehouden. 
Er zijn gebakken aardappelen/frites voor de niet bonen/capucijnerliefhebbers. 
Een heerlijk ijsbuffet als toetje is ook niet te versmaden. 
Dus….eigenlijk geen reden om direct naar huis te gaan, maar lekker met zijn allen van deze gezellige 
dag afsluitendemaaltijd te gaan genieten. 
De kosten voor de maaltijd, inclusief toetje zijn maar € 11,50 per persoon. 

De kosten voor deze dag zijn inclusief: 
- De bus 
- Tijdens de heenreis in de bus een kop koffie of thee met wat lekkers 
- Bij aankomst koffie/thee met appeltaart bij restaurant van Leeuwen 
- Entree excursieboot en rondvaart met uitleg op de Nahelennia 
- Erwtensoep met roggebrood, spek, broodjes en een consumptie 
- Tijdens de terugreis een drankje en hartige versnapering in de bus 

Per persoon maar € 38,50 
Inclusief maaltijd € 50,00 
Geef bij de maaltijd duidelijk op wat men wil, vlees of vegetarisch! 

Opgave voor deze dag; graag voor 15 januari 2017 (met of zonder maaltijd) 

Theo en Erna Scheers: 
Tel.nr. Theo: 06-13534650 
Tel.nr. Erna: 06-50683593 
Email: erna.theo.scheers@kpnmail.nl 

 

En zoals altijd reizen we niet alleen, alleen met zijn allen! 


