Openingstocht naar Veenwijdegebied
Het Wormer- en Jisperveld
7, 8, 9 en 10 juni 2018

Beste Watersporter,
Hierbij willen wij jullie uitnodigen om natuurgebied Wormer- en Jisperveld te ontdekken. Omdat het vorig jaar
goed is bevallen, kan iedereen weer op eigen gelegenheid naar de volgende havens varen:
Donderdag 7 juni 2018
Het verzamelpunt is West-Knollendam, waar wij in de bekende jachthaven 't Swaentje verzamelen.
Vrijdag 8 juni 2018
Na de lunch vertrekken wij om 13.30 uur gezamenlijk naar het bezoekerscentrum de Poelboerderij in het
Jisperveld, voor vervoer wordt gezorgd.
Er wordt eerst uitleg gegeven over het Jisperveld en om 14.30 uur stappen wij op de boot om het mooie landschap
te ontdekken (bij regen, regenkleding meenemen).
Om 16.30 uur zijn we terug en is er bij restaurant "De Hofjes" een borrel met aansluitend een diner. Na het diner
gaan we weer gezamenlijk terug naar de schepen. Er is voor de honden een "speciale hondenkamer" geregeld in
het restaurant. Zij kunnen ook mee op de fluisterboot.
Zaterdag 9 juni 2018
Wij varen op eigen gelegenheid naar Purmerend waar wij een ligplaats hebben door de brug bij de WSV
Purmerend. Vanaf 15.00 uur worden we daar verwacht. Om 16.00 uur staat er een borrel klaar bij "Spijkerman",
deze locatie is bij de sluis (aansluitend kunt u daar eventueel een hapje eten voor eigen rekening).
Zondag 10 juni 2018
Vandaag vertrekken wij weer naar onze thuishaven waar jullie vanaf 16.00 uur worden verwacht in het Kabelgat
voor een afzakkertje.
Voor deze tocht wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15,00 p.p. (voor opstappers die geen lid zijn € 40,00).
Het havengeld voor deze tocht is voor eigen rekening maar zal bij inschrijving worden meegerekend zodat wij toch
collectief kunnen afrekenen. De havenkosten bedragen € 2,80 per m1. U vaart deze tocht naar eigen inzicht en
verantwoording.
Graag aanmelden voor vrijdag 11 mei 2018 bij:
Nico Markus 06-53299399
Jan Krone 06-11270863
of stuur een email naar secretariaat@wsvouderamstel.nl
Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag donderdagmiddag 7 juni in West-Knollendam.

Vriendelijke groet,
Jan Krone en Nico Markus

