
TOCHTEN   Motorbootcommissie   2019                                 
    
De MBC organiseert dit jaar drie activiteiten. 
Hemelvaarttocht gaat dit jaar naar de Hattem. In het najaar hebben we een Activiteiten 
weekend. Verder wordt er de zaterdag voor Pinsteren een BBQ georganiseerd op onze 
haven samen met  de leden van WSCKL Kleve.  
 
Wij roepen dan ook alle motorbootschippers en bemanning op om zich te melden  bij een 
van de MBC leden of het formulier/email in te vullen.   
 
  
De Hemelvaarttocht is dit jaar  30 mei tot en met 2  juni en gaat naar Hattem.  
Donderdagochtend is er om 8.00 uur een captainsmeeting waarna we om half 9  vertrekken 
richting Hattem. Wij zijn daar welkom in de haven die direct tegen de stad ligt. Op de vrijdag 
wordt er overdag een activiteit georganiseerd en aan het einde van de middag is er voor ons 
een restaurant gereserveerd in de stad. Op zaterdag vertrekken we weer. Waar we op 
zaterdagmiddag stoppen we in Zutphen en zondag varen dan weer terug naar Giesbeek.   
 
De Najaarstocht dit jaar is naar IJsselstrand in Doesburg.  Zaterdagochtend vertrekken 
we en Zaterdagmiddag wordt er een leuke gezamenlijke activiteit georganiseerd welke we 
met een hapje en een drankje afsluiten. Zondagochtend hebben we een gezamenlijk ontbijt 
in de kantine van de jachthaven en daarna varen weer richting Giesbeek.  Inschrijfformulier 
en datum  hiervan vindt u op de site en in een van de volgende nieuwsbrieven. Je kunt hier 
per auto of per schip komen. Voor de schepen wordt een ligplaats gereserveerd in de haven  
 
Als u zich inschrijft via onderstaand formulier/of mail. We zullen u dan  tijdig het volledige 
programma en de deelnemers toezenden.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Naam schip: ………………………………………………..  lengte:……….  Breedte:………   
Naam Schipper: ………………………………………………..  voornaam:……….    
Namen Bemanningsleden ; 
………………………………………………………………………………………………… 
Mobiel Nummer  …………………………………….    Email  ……………………………. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HEMELVAARTSTOCHT 30 mei t/m 2 juni   
Aantal personen  (incl. restaurant)   … .. x   € 35,00  =   € …………… 
Inschrijfgeld per schip                               1      x  € 10,00  =    €     10,00 
Totaal                                                 €  …………. 
 
Email naar  harold.vandenboom@wsvgiesbeek.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BBQ   zaterdag 8 juni  17.00 uur  bij de tent op het haventerrein.     
Naam  …………………….     aantal personen ……    mail…………………………… 
De kosten van de BBQ en de drankjes all-in bedraagt  € 30,-- per persoon bedragen        
 
Email naar  harold.vandenboom@wsvgiesbeek.nl 
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