Sociëteit de Waterkant
Boottocht op zondag 30
augustus 2015

Beste leden van de Waterkant,
Graag nodigt het bestuur u en uw introducees uit voor onze traditionele boottocht op zondag
30 augustus 2015. Wij varen wederom uit met het sfeervolle partyschip “de River Dream “,
vanuit Utrecht naar Amsterdam. Wij hopen u en uw gasten ook dit jaar te verwelkomen aan
boord en maken er samen een ouderwets gezellige dag van. De boottocht is één van onze
hoogtepunten en bij uitstek geschikt om samen met vrienden en familie de Waterkantsfeer te
beleven en op het water te verpozen.
Marcel Polak, lid van het bestuur is gaarne bereid om als MC (Master of Cruise) op te treden
en we zijn hem en alle helpers erkentelijk voor de organisatie van deze boottocht.
Wij gaan dansen met live band “COMBÈ” en op muziek
van onze DJ Carli. U wordt ontvangen met een
heerlijke snack.Verrassing. “ Schaafijs, bloedworst en
cake ” zijn ook dit jaar te koop op de boot. Met aan
boord gekochte munten, kunt u uw bestelde drankjes
afrekenen.
LET OP: Het partyschip “ de River Dream “ ligt ook dit
jaar aan de Rooseveltlaan te Utrecht, ter hoogte van de
Meernbrug (opstapplaats). Hier vandaan vertrekken we om 14:45 uur feestend richting
Amsterdam. De kapitein van de boot wacht niet op laatkomers.
N.B. De afgelopen jaren is steeds vertraging opgelopen bij vertrek en dat gaat ten koste van
ons gezamenlijk plezier. Wij doen een beroep op u hiermee rekening te houden bij het
plannen van uw reistijd en op tijd aan boord te zijn. We zullen echt niet wachten op
laatkomers. De warme maaltijd (buffet) wordt verzorgd door Ninon en haar crew en wordt
vanaf 16:30 uur aangeboden tot uiterlijk 19:00 uur. Muziek en gezelligheid gaan ondertussen
gewoon door. Voorkom teleurstelling en daarom verzoekt het bestuur u zich ook dit jaar
tijdig aan te melden en uw betaling vóór 20 augustus 2015 te voldoen o.v.v. “Boottocht
Waterkant 2015 “. Geef het juiste aantal bestelde kaarten aan en op wiens naam de
kaarten moeten worden gereserveerd (de reservering komt op naam van degene die het
bedrag stort ).
Op de boot worden er geen kaarten verkocht!!
Locatie
:
Inschepen :
Ontschepen :
Bijdrage :

Rooseveltlaan te Utrecht, ter hoogte v/d Meernbrug, (OPSTAPPLAATS)
vanaf 13.30 uur en uitvaren 14:45 uur
21:00 uur (Utrecht )
€ 45,00 p.p. ( inclusief warme maaltijd en een snack ), €10,= korting voor
leden van de Waterkant en partner, indien de contributie in zijn geheel is
voldaan. Bij het afzeggen van uw boottocht 1 week vóór 30 augustus is
restitutie van geld niet mogelijk.

Suggesties, klachten en opmerkingen horen we graag van u. Bank: ABN-AMRO

NL19ABNA056.89.02.017, en of ING NL46INGB0000049050, Rotterdam / KvK. 40.41.20.54 /
Correspondentie adres: p/a Klaroenstraat 193, 2287 CE Rijswijk / www.societeitdewaterkant.nl

Blad 2.

De partyship “ de River dream “ is ook toegankelijk voor minder validen. Deelnemers van
deze boottocht die niet goed ter been zijn, ook daar heeft het bestuur rekening meegehouden.
Binnen het schip is er een lift speciaal voor minder validen aanwezig..
Het bestuur ziet graag uw aanmelding tegemoet en verzoekt - in verband met de organisatie,
om deze zo snel mogelijk te doen per e-mail via socwaterkant@gmail.com
Voor priemende, concrete vragen bel aub de volgende CONTACT personen:

Eunice Lionarons (elionarons@gmail.com )

06 - 52021140

Marcel Polak (marcel.robert@hetnet.nl )

06 - 53892452

Namens het bestuur,
Don van Aalst
secretaris

PS. bijgevoegd een routebeschrijving
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