
                                                           

Uitnodiging winteractiviteit voor motorbootvaarders, zeilers,                          
  roeiers, rustende vaarders, ( dus alle leden) van onze wsv. 

       Georganiseerd  in samenwerking met de compagnie. 

Deze zal dit jaar gaan plaatsvinden op  Zaterdag 27 januari 2018 !                                  
De bus die dan op het haventerrein staat zal om uiterlijk 8.45  uur  vertrekken!     

Het wordt een aangename verrassing voor de deelnemers die al jaren aan “onze” winteractiviteit 

deelnemen, want we gaan wederom naar het     en brengen een 
bezoek aan kaasboerderij De Deelen, die een begrip in Friesland is.  

De laatste jaren is er het nodige veranderd en bijgekomen in en om het museum, wat ons heeft doen 
besluiten er opnieuw een bezoek  aan te brengen.  
                           Skûtsje museum                                                                      De Deelen 

         

We zullen tegen 10.30 uur bij het skûtsje museum arriveren waar we worden ontvangen met 
koffie/thee en Friese oranjekoek. 
Terwijl wij daarvan genieten zal ons het een en ander worden verteld, waarna we in 2 groepen en 
onder leiding van gidsen binnen en buiten door het museum zullen gaan.  
Het houten skûtsje Aebelina (2007 net in aanbouw) ligt buiten te pronken en is het bewonderen 
waard. De smederij waar nog steeds voor oude monumentale schepen beslag e.d. wordt gesmeed zal 
zelfs speciaal voor ons die dag in werking zijn.  

 



En het oude skûtsje wat in de zoldervloer hangt, daar kan men in om te kijken hoe ze vroeger 
(over)leefde. En kijk eens naar al het moois wat er door de jaren heen bij geplaatst is.   
Tegen 12.30/12.45 uur zal er een uitgebreide lunch voor ons klaarstaan waar zeker het alom bekende 
Friese suikerbrood niet zal ontbreken. 
Na de lunch kan wie dat wil nog even rondkijken voordat we tegen 14.00 uur vertrekken naar  

 waar we een uitgebreide rondleiding krijgen inclusief kaasproeverij. Er is 
een winkel bij waar de liefhebber uiteraard de gelegenheid krijgt er even rond te neuzen.  
Tegen 16.15  uur zal de bus ons weer terugbrengen naar de thuishaven waar Barry en Petra ons 
opwachten met een heerlijke maaltijd. 

Na een aantal jaren van een smakelijk captains diner, is het tijd voor verandering en stappen we over 
op een stampot buffet. Er zal dan keuze zijn tussen: boerenkool, zuurkool, hutspot en alles wat daarbij 
hoort. Het ijsbuffet als toetje wordt uiteraard niet vergeten. 
De kosten voor deze maaltijd inclusief toetje zijn  € 12,00 per persoon. 
Met de vegetariërs onder ons wordt zoals altijd rekening gehouden.             

        
De kosten voor deze volledig verzorgde dag zijn inclusief: 
- De bus 
- Tijdens de heenreis is er een kop koffie/thee met wat lekkers 
- Bij aankomst in het skutsjemuseum koffie/thee en Friese oranjekoek 
- Entree en rondleiding met gidsen door het museum 
- Uitgebreide lunch met fries suikerbrood 
- Entree De Deelen met rondleiding en kaasproeverij 
- Tijdens de terugreis een drankje en hartige versnapering in de bus 

Per persoon maar: € 32,00 
inclusief maaltijd : € 44,00  
Geef bij de maaltijd duidelijk op wat men wil, vlees of vegetarisch!  
Dus…. geen reden om bij aankomst direct naar huis te gaan, maar even na te babbelen en lekker met 
zijn allen van deze gezellige dag afsluitende maaltijd te gaan genieten. 

Opgave voor deze dag: graag voor 15 januari (met of zonder maaltijd).                               
En wees er snel bij, want vol is vol!!  

Theo en Erna Scheers: 
Tel.nr. Theo  06-13534650 
Tel.nr.  Erna  06-50683593 
Email:  erna.theo.scheers@kpnmail.nl 
 

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


