
‘IJsseldelta / Zwolle’  
op donderdag 29 juni 2017
Voor “niet-actieve” leden van de Provincie Gelderland. 
(lid zijnde van de VGPP!)

Programma:
Wij vertrekken om 7.45 uur bij de Rijnhal te Arnhem.

Vanuit Arnhem vertrekken wij met drie bussen naar Zwolle.

Om 09.00 uur gaan we aan boord van een van de luxe schepen van  
Rondvaartbedrijf Keur.
Hier worden we ontvangen met koffie/thee en gebak.
Zowel binnen als op het buitendek is voor een ieder plaats. Het schip beschikt over een uniek panoramadek. 
Dit biedt de mogelijkheid tot kilometers uitzicht.
We varen dit keer door het fraaie Overijsselse landschap en natuurschoon. Vanaf de Scaniahaven in Zwolle 
varen we via de Spooldersluis de IJssel op. Het schip voert ons via Zalk en Kampen naar het Ketelmeer.  
Op dit meer passeren we een gigantisch baggerwerk. De kapitein geeft ons hierover uitgebreide  
informatie. Vervolgens varen we via Schokkerhaven, Ramspol, Zwarte Meer, het Vogeleiland, Zwartewater, 
Gene muiden, Zwartsluis, Hasselt weer terug naar het centrum van Zwolle.  
Tijdens de boottocht krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

Rond 15.00 uur meren we aan in het centrum van Zwolle. Daarna heeft u nog tot 16.45  uur de tijd om  
op eigen gelegenheid de stad te verkennen, te shoppen of een terrasje te pakken.

Daarna vertrekken we met de bussen vanuit het centrum en gaan naar Beekbergen. 
In hotel Apeldoorn - De Cantharel staat een heerlijk buffet voor ons klaar. 
Adres: van Golsteinlaan 20, T 055 312 12 46.

Alle comsumpties tijdens de bootvaart en tijdens het buffet zijn voor eigen rekening!
Aangeboden door de VGPP aan boord: koffie/thee met gebak en koffie, thee en melk tijdens de lunch.

Om 21.00 uur is het weer tijd om naar Arnhem te gaan, waar we rond 22.00 zullen arriveren.

Heeft u nog verdere vragen dan kunt u met ons contact opnemen. Leest u de aandachtspunten/afspraken 
goed door. Tot donderdag 29 juni!

Namens het VGPP-bestuur:
Yvonne van Brink, T 026  359 9007 | 06  52 80 12 15     
Peter Evers, T 026 359 9802

voor de laatste informatie zie de VGGP-site: www.vgpp.nl

Voor informatie

Yvonne van Brink
(026) 359 9007

Peter Evers
(026) 359 9802

vgpp@gelderland.nl
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VGPP Dagtocht IJsseldelta/Zwolle

Enkele aandachtspunten / afspraken: (leest u deze vooraf goed door, zeker als u met  
rolstoel of rollator komt)

1. In de bussen wordt NIET gerookt!

2. Het gehele programma wordt u gratis aangeboden, met uitzondering van De consumpties;  
 deze zijn voor eigen rekening (zie eerste blad).

3. Aangemeld is aangemeld!
 U krijgt dus geen bevestigingsbericht meer.

4. Vol is vol!  Wij rekenen op drie bussen.
 Honorering naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.

5. Advies: tijdig inzenden tot uiterlijk woensdag 7 juni 2017!
 (hierna wordt u op de wachtlijst geplaatst)
 Aangemeld is aangemeld betekent ook dat wij op uw komst rekenen: bij afmelding na 7 juni 2017
 of bij niet deelname (zonder goede reden) betaalt men per persoon € 30.-- 
 zijnde slechts een gedeelte van de vaste kosten. 
 U ontvangt dan achteraf een verzoek om dit bedrag aan de VGPP over te maken.

6. De VGPP is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal/verlies of beschadiging van  
 uw eigendommen.

7. Neemt u een rolstoel of rollator mee dan dit graag vermelden op uw aanmeldingsformulier.

8. Mobiele telefoonnummer VGPP tijdens de dagtocht : 06 - 52801215

9. Dit blad niet inzenden, maar goed bewaren voor uw eigen informatie.

10. Alleen het aanmeldingsformulier volledig en duidelijk ingevuld inzenden!

Zwolle Centrum
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Aanmeldingsformulier vgpp dagtocht

IJsseldelta/Zwolle
(svp duidelijk invullen en/of doorstrepen wat niet van toepassing is)

naam

voorletters

adres

postcode woonplaats.

telefoonnummer (mobiel nr):

is  vgpp-lid en wenst
o  met   |   o  zonder één introducé 

deel te nemen aan deze dagtocht.

dieet-wensen?  o  ja |  o  neen
(zo ja, svp aangeven wie wat beslist niet mag gebruiken)

maakt gebruik van: (aankruisen in verband met benodigde ruimte in de bus en boot)

______ ______ rolstoel

______ ______ rollator

wij verzoeken u vriendelijk dit aanmeldingsformulier, liefst per omgaande, doch uiterlijk 
voor woensdag 7 juni 2017 te retourneren aan: 
provincie gelderland,  
vgpp, Diana Delsink, MS begane grond,
antwoordnummer 411, 
6800 wc arnhem 

(postzegel is niet nodig)

Zwolle Centrum




