
 
 

UITNODIGING 
 
Beste Rotary vriendinnen, vrienden en partners. 
 
Onze fietsclub gaat weer op stap. 
Dit jaar verblijven we op een bijzondere locatie, namelijk op luxe houseboats op de Limburgse 
Maasplassen. Een unieke bestemming in Wessem die we graag met jullie willen delen. 
 
Van hieruit maken we leuke fietstochtjes van ca.40 km, gaan we een dag varen met de houseboat en 
bezoeken we de Floriade. Voor het ontbijt zorgen we zelf, lunchen doen we onderweg en ’s avonds 
laten we ons culinair verwennen. 
 
Wie gezellig met ons mee wil fietsen en/of een dag de luxe van een drijvend 
appartement met het vaarvermogen van een motorjacht wil ervaren, is  
van harte welkom. 
Voor wie langer dan een dag wil blijven kunnen we een eigen slaapkamer op 
een houseboat boeken of kan met eigen caravan/camper komen en 
overnacht op de aangrenzende camping www.comfortparc.com 
 
We kijken naar jullie uit! 
Leo en Janneke, Annie en Leo, Guus en Marijke, Pieter, Jan en Jannie, Wout en Ans 
 
 
 

Programma fietsclub Rotary  Zierikzee ‘Oemomenoe’ -  14 t/m 21 september 
(voor wie dit niet weten: deze fietsclub is ontstaan uit een fietstocht naar het bedevaartsoort Santiago de Compostella in 2005). 

  omschrijving kosten per persoon 
aantal 
personen 

vrijdag  14-09 vertrek aansluitend aan clubbijeenkomst eigen verteer  

zaterdag 15-09 fietstocht eigen verteer  

zondag 16-09 vaartocht met meerdere houseboats  € 25,- * incl.eenvoudige lunch  

maandag 17-09 fietstocht eigen verteer  

dinsdag 18-09 fietstocht eigen verteer  

woensdag 19-09 fietstocht eigen verteer  

donderdag 20-09 bezoek Floriade € 25,- zonder kortingsbon  

vrijdag 21-09 terugkeer voor clubbijeenkomst eigen verteer  

alle dagen 14/21-09 
overnachting op houseboat op basis van 
2 persoons kamer * 

€ 30,-** incl.ontbijt  

alle dagen 14/21-09 
overnachting op camping op basis van 
2 personen  

€ 21,70 incl.stroom  

 
  *   het aantal houseboats wordt aangepast aan het aantal deelnemers. 

** kosten zijn bij benadering afhankelijk van aantal deelnemers 

 
 
 

AANMELDEN graag per email voor 8 september bij Wout Wandel awwandel@zeelandnet.nl 

 
van …………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… (naam) 

 
 
 

http://www.comfortparc.com/
mailto:awwandel@zeelandnet.nl

