Watersportvereniging Ouder Amstel
Postbus 88 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel
Ouderkerk a/d Amstel, september 2018

Uitnodiging
Vaartocht Rondje Zuid-Holland
Beste watersporters,
Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse verre vaartocht die deze keer grotendeels gaat door Zuid-Holland.
We beginnen op woensdag te verzamelen in de passantenhaven van Leiden, daar vandaan gaan we de
volgende dagen in konvooi naar Delft, Maassluis en Gouda. In Maassluis bezoeken we (voor de liefhebber)
het Sleepvaart Museum en misschien de stoomsleper De Furie, in de avond een drankje en een hapje in het
Grand Café. Op de andere dagen is er altijd ruimte om te genieten van de mooie steden of voor de (on)nodige
boodschappen.
Om dit lange weekend ook technisch goed door te komen verwachten wij dat alles aan boord tip-top in orde is
en dat iedereen in opperbeste stemming verkeert.
Daar waar het toegestaan is zal er gevaren worden met een gemiddelde snelheid van ruim 10 km per uur.

PROGRAMMA: Woensdag 26 september t/m zondag 30 september
Woensdag:

Het verzamelpunt is Passantenhaven Leiden achter de Schrijversbrug.
Iedereen is daar welkom op elk tijdstip dat u het beste uitkomt.

Donderdag:

Afvaart om 09.00 uur via de sluis Leidschendam naar Delft waar de passantensteiger
wordt vrijgehouden om af te meren en u zo het centrum inloopt als u dat zou willen.

Vrijdag:

Vandaag gaan we om 08.30 uur vertrekken en varen door het centrum van Schiedam, via de
Nieuwe Maas en ’t Scheur naar Maassluis.
Om 14.00 uur wordt u verwacht in het museum, Hoogstraat 1-3 (museumjaarkaart meenemen)
en om 18.00 uur in Kevin’s Grand Café & Restaurant aan de P.C. Hooftlaan 6, voor een
3-gangen menuutje.

Zaterdag:

Om 08.30 uur gaan we weer los en varen door het mooie Rotterdam naar Gouda, schutten door
de Mallegatsluis en gaan vastmaken in de Kattensingel, het centrum van Gouda waar men de
vrije tijd heeft voor alles en nog wat.

Zondag:

Om 9.15 uur voor de Pottersbrug waarna we bij uitzondering geschut worden in de
Ir. de Cock van Leeuwensluis en via de Gouwe enzovoorts huiswaarts varen, in het Kabelgat
nog een drankje nemen om het vaarseizoen af te sluiten.

Vanzelfsprekend wordt ook deze tocht gevaren naar uw eigen inzicht en verantwoording.
Voor deelname aan dit weekend kunt u bellen tot donderdag 20 september met Jan de Haan,
Tel. 020 - 496 30 64 of 06 - 54 64 61 10, met opgave van het aantal personen en lengte van uw schip.
Voor deze 5-daagse tocht vragen wij aan de leden een kontante bijdrage van € 10,00 per persoon + € 4,00
per strekkende meter van uw schip. Voor opstappers die geen lid zijn is het bedrag € 40,00 per persoon.

Met vriendelijke groet,
Watersportvereniging Ouder Amstel

Organisatie: Jan de Haan / Bert van Wendel de Joode

