Beste leden van de vereniging,
We hebben het twee achtereenvolgende jaren over moeten slaan maar nu komt er toch echt een
jaarfeest. Er komen zelfs twee jaarfeesten.
Wij hadden graag een mooie vaartocht georganiseerd gevolgd door een barbecue. Helaas lukte het
niet deze twee evenementen op één dag te plannen. Vandaar twee feesten, op zaterdag 28 mei een
feest met barbecue en op zaterdag 4 juni een vaart met De Blauwe Bever. Alle leden zijn welkom op
één van deze dagen of op beide. De uiterste datum om je aan te melden is 14 mei.
Voor de boottocht geldt een maximum van 55 deelnemers.

DE BARBECUE op zaterdag 28 mei.
De locatie is Groenesteinhoeve, Langbroekerdijk A14 in Langbroek op een kwartiertje fietsen van
Wijk bij Duurstede. Vanuit Wijk bij Duurstede, Wijkerweg, bij de Steenen Brug linksaf en dan zie je de
Groenesteinhoeve na ca 1 km rechts. Er is parkeerruimte, maar het wordt aanbevolen op de fiets te
komen.
Zie www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/utrecht/vergaderlocatie-doorn/groenesteinhoeve
of bekijk op google de afbeeldingen van Groenesteinhoeve.

Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur. We hebben een mooie binnenruimte, een overdekt terras en
een heel stuk buitenruimte ter beschikking.
Uiteraard zorgen wij voor drankjes en dat er voldoende is om op de barbecue te leggen. Laat het
even weten als je strikt vegetarisch wilt eten of andere dieetwensen hebt.
Naast drinken, eten en gezelligheid proberen we nog wat leuk vertier te bieden. Al is op deze plek
alleen al het uitstaren over de velden een waar genoegen.

DE VAART MET DE BLAUWE BEVER op zaterdag 4 juni.
Het was helaas niet mogelijk een boottocht vanaf Wijk bij Duurstede te organiseren. We varen vanaf
de Rijnkade in Rhenen naar de Jufferswaard.
Op de website van de Blauwe Bever staat:

De tocht voert naar de oever van de Jufferswaard, waar de Renkumse en de Heelsumse beek
samenkomen. De Jufferswaard is gelegen tussen Renkum en de Rijn, ten oosten van de papierfabriek.
Dit mooie natuurgebied is in 2015 opnieuw ingericht en tijdens deze vaart is goed zichtbaar hoe de
natuur zich hier ontwikkeld heeft.
De tocht wordt vervolgd met een wandeling van ongeveer drie kwartier in dit gebied, waar
interessante watervogels en planten te zien zijn.
Na de walexcursie vaart de Blauwe Bever terug naar Rhenen
De wandeling is onder begeleiding van één van onze gidsen. Stevig schoeisel wordt aangeraden!

De afvaart uit Rhenen is om 13:00 uur. We moeten om 12.45 aanwezig zijn.
De Rijnkade ligt pal ten zuiden van het centrum van Rhenen. Rijd de Veerweg op en vóór het
restaurant Moeke linksaf naar de Rijnkade. De Blauwe Bever is dan aan de rechterkant te zien, waar
ook parkeerplaatsen zijn.
Aanmelden voor deelname.
Stuur je aanmelding naar Hennie Hadderingh, j.w.ponsen@hccnet.nl
Voor de barbecue is het voldoende als je laat weten dat je gaat komen.
Voor de vaart met de Blauwe Bever vernemen we graag of je met een ander moet/wilt meerijden of
dat je met eigen auto komt en passagiers kunt meenemen. We komen om 12:00 uur bij elkaar bij
Walplantsoen 12.
Meld je ook aan als je rechtstreeks naar de locatie in Rhenen gaat.
Wacht niet te lang; de uiterste datum om je aan te melden is 14 mei.
We kijken er naar uit jullie allemaal een mooi jaarfeest te bezorgen.
Brigitte Vos en Hennie Hadderingh

