Nieuwsbrief
Het seizoen gaat weer beginnen!
Onze vloot is de winter gelukkig goed doorgekomen.
Alhoewel.. schipper Hein heeft het fluisterbootje Jan
Contant voor zinken behoed. Dus: als men met max. 8
personen zelf de (intieme) grachten van Gouda wil
verkennen is dat mogelijk!

De trekschuit Jan Salie ligt er binnenkort weer fris bij
met zijn nieuwe deurtjes. Een paar schilderdagen
met/door de vrijwilligers en de trekschuiten kunnen
weer vertoond worden!
Vanaf donderdag 20 april varen we weer de reguliere
tochten. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag om 13.30
en om 15.30 uur voor €10,- per persoon (kinderen €5.-)
Het prachtige Gouda beleven vanaf het water, in het
gezelschap van 2 schippers die mooie verhalen vertellen!
Op 15 april varen er voor het eerst gasten van een
cruiseschip de grachtentocht! Het schip van Poseidon
doet dan Gouda aan en de gasten bevaren vanaf de
Museumhaven het kleine water van het mooie Gouda.

April 2017
maat laten u de mooiste plekjes van het Groene Hart
zien. Liefhebbers kunnen onder deskundige begeleiding
de handen uit de mouwen steken.

In overleg met het walkantoor kunt u het programma
zelf bepalen. Het schip biedt vele mogelijkheden, van
trouwerij, familiedag of
bedrijfsuitje, tot varend
vergaderen, teambuilding en uitvaart. Desgewenst
verzorgen we ook de catering voor u.
Het voormalige vrachtschip Den Onthaestingh, gebouwd
in Lekkerkerk in 1914, is een aantal jaren geleden geheel
gerestaureerd en geschikt gemaakt voor dagtochten. Het
schip is van alle gemakken voorzien en rondom
gecertificeerd.
Een nieuwe opstapplaats
De oude steiger van onze thuishaven aan de Oosthaven
is nu weggehaald. Naar verwachting is de nieuwe steiger
eind april klaar. Zolang varen onze boten vanaf de
Westhaven 38.

Rivierzeilen
De meeste mensen denken bij zeilen aan Friesland, de
Wadden en het IJsselmeer. Maar het kan ook dichterbij.
Reederij De IJsel biedt deze zomer zeiltochten aan op de
fraaie rivieren en plassen in Zuid-Holland met de
monumentale ijsselaak Den Onthaestingh. Tijdens de
vaartochten krijgen de passagiers een indruk van het
weidse Hollandse polderlandschap. De schipper en zijn
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de contact pagina van www.ReederijdeIJsel.nl
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