
Uitnodiging winteractiviteit 

Voor compagnieleden, motorbootvaarders, zeilers, roeiers,  

rustende vaarders, dus voor alle leden van WSV Giesbeek 
Georganiseerd in samenwerking met de compagnie 

Deze activiteit zal dit jaar gaan plaatsvinden op zaterdag 26 januari 2019! De bus die 's 
ochtends op het haventerrein staat vertrekt om uiterlijk 8.30 uur.  

Waar gaan we heen en wat gaan we doen? 

De bus brengt ons richting Kornwerderzand waar we een bezoek gaan brengen aan het 
Wadden Center en waar we een uitgebreide rondleiding zullen krijgen. Daarna gaan we naar 
houtstad IJlst waar we na de lunch een bezoek brengen aan het houtmuseum en 
houtzaagmolen 'De Rat'. 

 

 

 

 

Planning 

Rond 10.30 uur arriveren we bij het Wadden Center. Zoals gebruikelijk beginnen we met 
koffie en (uiteraard) Friese oranjekoek. Daarna wordt de groep gesplitst en gaan we in twee 
groepen onder leiding van een gids door het Wadden Center.  

In het Wadden Center bevindt zich een interactieve beleefexpositie met als hoofdthema het 
(over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de 
toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. 

Rond 12.30 uur verzamelen we in de bus en rijden we naar IJlst waar in het cultureel 
centrum/dorpshuis om 13.00 uur een lunch voor ons klaarstaat. 

Tegen 14.00 uur wordt de groep wederom 
opgesplitst en gaat de ene helft eerst naar 
de molen en de andere groep krijgt een 
rondleiding in het houtmuseum. De groepen 
zullen na ongeveer een uur wisselen van 
bestemming.  



Houtzaagmolen 'De Rat' is  een balkenzager waar iedere week nog steeds bomen tot planken 
worden gezaagd. Het zagen van de stammen gebeurd nog steeds op dezelfde wijze als  zo’n 
300 jaar geleden. 

In het houtmuseum bevindt zich de industriële historie van IJlst, waarbij beitels, schaatsen 
en speelgoed een belangrijke plaats innemen. Vanaf de Geeuw heeft men varende een 
prachtig zicht op zowel het museum als de molen.  

Rond 16.15 uur zal de bus ons weer terugbrengen naar 
de thuishaven waar Barry en Petra ons opwachten met 
een heerlijk stamppot buffet. Dus deelnemers … geen 
reden om bij aankomst direct naar huis te gaan, maar 
even na babbelen en lekker met zijn allen van deze deze 
gezellige dagafsluitende maaltijd genieten. 

Kosten 

De kosten voor deze volledig verzorgde dag bedragen per 
persoon € 45,00. Dit bedrag is inclusief: 

• De bus 
• In de bus is er tijdens de heenreis een kop koffie/thee 

met wat lekkers 
• Bij aankomst bij het Wadden Center koffie/thee en Friese oranjekoek 
• Entree en rondleiding met een gids 
• Lunch in uitspanning Utherne in IJlst 
• Entree De Rat inclusief gids  
• Entree Houtmuseum inclusief gids 
• Tijdens de terugreis in de bus een drankje en een hartige versnapering 
• Het stamppot-buffet met toetje in Ruumzicht 

Geef bij de maaltijd duidelijk aan of je vegetarisch eet!  

Wil je deelnemen zonder stamppot-buffet dan kan dat ook. De kosten bedragen dan € 33,00 
per persoon. 

Opgave voor deze dag voor 5 januari 2019  

Vermeld bij je aanmelding of je deelneemt met of zonder stamppot-buffet. En wees er, zoals 
altijd snel bij, want vol is vol!! Meld je aan bij Theo of Erna Scheers: 

Theo Scheers: 06-13534650 E-mail: erna.theo.scheers@kpnmail.nl 
Erna Scheers: 06-50683593  
 

En …. zoals altijd reizen we niet alleen, alleen met zijn allen! 

mailto:erna.theo.scheers@kpnmail.nl

