
OOSTFLAKKEE  

 

Nieuwsbrief nr. 7b   september 2021 
 

DAGTOCHT met LUXE LUNCHCRUISE 

 

Doordat er zich aanmerkelijk 

meer mensen hebben 

aangemeld voor de luxe 

lunchcruise dan de 50 die zijn 

toegestaan hebben we met 

BTR Reizen gezocht naar een 

meer acceptabele oplossing. 

Vanmorgen hebben we de 

definitieve bevestiging 

daarvoor ontvangen.  

Die is er gekomen door het inlassen van een speciale dagreis voor ons op vrijdag 1 oktober. 

We gaan nu varen op de bijzonder mooie IJssel van Zutphen naar Kampen. 

Bijna iedereen die zich heeft aangemeld is al op de hoogte van de gewijzigde datum.  

Er zijn nu 100 plaatsen voor ons beschikbaar dus u kunt zich nog aanmelden, plaats genoeg! 

 

Ook de vertrektijd is hierdoor aangepast, we vertrekken nu om 8.00 uur vanaf de hoek 

Emmastraat-Willemstraat in Oude-Tonge met een luxe touringcar naar Zutphen.  

Een uur eerder dus dan oorspronkelijk vanwege de langere aanreistijd. 

 

In Zutphen schepen we in op partyschip Jacqueline en krijgen koffie/thee aangeboden met 

heerlijk appelgebak. Tegen 11.00 uur gaan de trossen los.  

Terwijl u kunt genieten van langzaam voorbijtrekkende landschappen met fraaie uiterwaarden 

afgewisseld door pittoreske plekjes met kleine dijkhuisjes, nodigt de crew van partyschip 

Jacqueline u begin van de middag uit voor een heerlijke luxe lunch met o.a. soep en warme 

snacks. Na de lunch krijgt u nog een kopje koffie met een ijsje met slagroom aangeboden. 

Onderweg naar Oude-Tonge zullen we nog een stop maken voor het nuttigen van een heerlijk  

3 gangen afscheidsdiner in Pannenkoek Restaurant Onder de Pannen in Leerbroek. 

 

Het menu voor het 3 gangen menu luidt: Groentesoep, Rollade met champignonroomsaus, 

groentequiche, gebakken aardappels, friet, sla en appelmoes + ijs met warme kersen.                                                      

Dus geen vis. Heeft u een dieet meldt dit dan even.   

 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch tot en met maandag 20 

september, telefoon 0187630098.  

De kosten bedragen voor leden € 62,50 en voor nietleden € 75,00 over te maken op 

bankrekeningnummer NL22RABO0314657959 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee voor woensdag 

22 september. 
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