
Busdagtocht woensdag 3 mei 2023 

Varen op de Neder-Rijn 

  

 
Wij gaan er weer op uit. En wel op woensdag 3 mei aanstaande. 

Varen is populair en dat is niet zo maar. Het is echt genieten wanneer u de ruimte en de 

natuur om u heen op het water ervaart. Ontspannen in optima forma.  

Voordat wij aan boord gaan, is er koffie met gebak bij Kaasboerderij de Weistaar in 

Maarsbergen. U kunt daar ook nog een kijkje nemen in het kaasmuseumpje en de populaire 

landwinkel. Altijd leuk en je weet nooit of je nog iets lekkers tegenkomt. Om 12.00 uur gaan 

wij in Wijk bij Duurstede aan boord voor een 3 ½ uur durende vaartocht over de Neder-Rijn. 

Wij varen dan naar Rhenen vice versa. Bij de sluis in Amerongen ervaart u hoe het is om 

een hoogte van twee meter te schutten. Wanneer wij in de buurt van Elst komen, ziet u het 

landschap langs het water langzaam heuvelachtig worden en kondigt de Veluwe zich aan. In 

Rhenen wenden wij de steven weer richting het instappunt. Tijdens deze boottocht wordt een 

broodjeslunch verzorgd met diverse soorten beleg, een kroket en een kopje soep. 

Na de vaartocht rijden wij via een mooie toeristische route weer terug naar huis. 

Let op: voor deze dagtocht is een korte aanmeldingstermijn. 

  

Vertrektijden: 

08.20 uur: Huizen, de Rustmaat 

08.40 uur: Naarden, de Veste 

08.55 uur: Bussum, Verlosserkerk 

09.00 uur: Bussum, Station Bussum-Zuid 

Om ongeveer 18.00 uur zijn wij weer terug in het Gooi. 

  

De prijs van deze dagtocht is € 72,50 per persoon, maar niet leden betalen € 77,50. 

  

Neem uw zorgverzekeringspas en een legitimatiebewijs mee. 

De betaling dient uiterlijk 3 april te zijn bijgeschreven. Het bankrekeningnummer vindt u in 

het colofon. De busindeling vindt plaats op basis van het moment van binnenkomst van de 

betaling. 

U kunt zich tot 30 maart opgeven bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

  


