
 

AFSLUITING SEIZOEN VRIJDAG 26 MEI 2023 

 

Beste mensen, 

 

Het verheugd ons het Afsluiten Seizoen 2023 te doen met een gecombineerde bus 

en bootreis. 

Het viel ons niet mee om dit keer een betaalbaar uitstapje te organiseren. Na veel 

zoeken is het ons gelukt.  

Bij de firma Pieter Dekker Rondvaarten hebben wij een leuk en betaalbaar 

arrangement kunnen boeken onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen zijn. 

Wij gaan uit van minimum 25 aanmeldingen, meer mag ook.  

Wat wordt er aangeboden: 

1. Om ca 09:15 uur wordt u opgehaald per touringcar vanaf het Dorpshuis Ous 

Hoes te Gieterveen en vanaf MFC De Spil te Gasselternijveen. 

2. Om 10:00 uur schepen we in op een rondvaartboot die voor ons klaar ligt in de 

Haven van Midwolda voor een vaartocht over het Oldambtmeer en een 

gedeelte langs de woongebieden van Blauwe stad. Deze tocht zal ongeveer 

twee uur in beslag nemen. Aan boord wordt u getrakteerd  op 2x Koffie/Thee 

met een plak cake.  

3. Om circa 12:00 uur gaan we aan wal waar de bus klaarstaat ons te vervoeren 

naar het Lunch adres Landgoed Westerlee waar een heerlijke lunch op ons 

staat te wachten. Mosterdsoep met broodjes en kroket inclusie koffie/thee en 

sap.  

4. Om 13:30 uur stappen we in de bus voor een twee uur durende rondrit door 

het mooie Westerwolde. Tussentijds maken we een pitstop voor het nuttigen 

van een consumptie voor eigen rekening.  

5. Om 17:30 uur einde dagtocht en keren we weer met de bus huiswaarts in 

Gieterveen en Gasselternijveen.  

De kosten voor deze dagtocht bedraagt €57,50. Mocht u dit bedrag te hoog vinden 

om in één keer te betalen dan mag het ook in twee gedeelte betaald worden bij onze 

penningmeester Thijs Bakker.  

Wij hopen dat we uw belangstelling gewekt hebben en met ons het seizoen wilt 

afsluiten met deze activiteit. U kunt zich opgeven bij het bestuur tot uiterlijk 1 mei 

2023. Telefoonnummers of emailadressen bestuur vindt u in het blaadje.  



Bent u slecht ter been? Rolstoel of rollator kan mee! 

Kunt u geen vervoer regelen naar de opstap plaatsen? Vertel het ons dan kunnen wij 

voor vervoer zorgen.  

 

Trijntje Hoiting. 

Voorzitter SVO  

 

 


