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Nieuw arrangement
Reederij De IJsel en Leefgoed De Olifant starten
met vaartochten over de Hollandse IJssel vanuit
de werkhaven Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Met den Onthaestingh worden varende diners
verzorgd op de Hollandse IJssel in samenwerking
met Leefgoed de Olifant. Onder de luikenkap van
het voormalige vrachtruim wordt een sfeervolle
eetzaal gecreëerd.
Schippers met groot vaarbewijs gezocht
Ter versterking van onze enthousiaste groep
vrijwilligers zijn we op zoek naar enkele schippers
in het bezit van groot vaarbewijs die het leuk
vinden op onze ijsselaak Den Onthaestingh te
schipperen. Zeilervaring is welkom.
Met fluisterboot door de grachten van Gouda
Met maximaal 8 personen kun je zelf varen met
Bij mooi weer mag de maaltijd uiteraard ook onze fluisterboot de Jan Contant door de Goudse
grachten. Vooraf een korte instructie van een van
bovendeks worden genoten.
onze schippers. Varend onder bruggen door en ook
door de smallere grachten is het genieten van het
prachtige Gouda vanaf het water.

De oude dame Den Onthaestingh heeft inmiddels
vastgemaakt in haar 'zomerverblijf' haven Hitland.
In de herfst komt zij weer naar haar vertrouwde
stek in Oudewater.
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Gouda is van oudsher een stad van water, en in het Een voorbeeld van een dinertochtje: het
centrum zijn nog allerlei restanten van grachten voorgerecht wordt door Betty Blue geserveerd
inclusief onderdoorgangen te vinden.
bij vertrek in de Oosthaven.

Nieuwe steiger voor de Reederij
In de afgelopen maand is de steiger aan de
Oosthaven vernieuwd. Dat betekent dat de
schepen weer van hun bekende plek kunnen
vertrekken.
We varen door de grachten naar de Kleiwegbrug.
Daar wordt het hoofdgerecht geserveerd. En op
de terug weg bij het Tolhuis komt het nagerecht
aan boord.

Dinerend varen met Betty Blue
Wat is er fijner dan in de vroege avond op de Jan
Salie door de Goudse grachten te varen met
onderweg de heerlijkste gerechten van Betty
Blue?
We dobberen op ons gemak door de prachtige
Goudse binnenstad. Al genietend van een drankje
en een verrukkelijk diner, beleven we Gouda
vanaf het water.

Bekijk de mogelijkheden van diners bij catering
op onze site!
Betty Blue vindt het nóg leuker om een menu te
koken, speciaal afgestemd op uw wensen.
Voor impressies, kijk op betty-blue.nl
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