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Op zaterdag 15 oktober 2016 heeft de SGS Contactcommissie de georganiseerd dat wij met "Rebus 
Varende Evenementen" een boottocht gaan maken van Rotterdam Centrum naar de molens van 
Kinderdijk. 

U wordt verwacht voor het inschepen bij het "Partyschip Nehalennia" om 11:30 uur.  
Ligplaats Boopjeskade te Rotterdam, 200 meter links van de Erasmusbrug.  Afvaart om 12:00 uur.  

Als u met de auto komt kunt u die parkeren in de nabij gelegen parkeergarage,  te bereiken via 
navigatieadres: Willemsplein Rotterdam. Zie het routekaartje op de laatste pagina  

Als u komt met openbaar vervoer, heeft u de keuze uit: 
-  Tramlijn 23 en 25, halte Leuvehaven, 
-  Metro lijn D, halte Leuvehaven. 

Wij worden op het sfeervolle oude passagiersschip 'Nehalennia ontvangen met 2x koffie/thee en een 
lekker stuk appelgebak. De boottocht gaat van Rotterdam naar Kinderdijk vice versa. 
Gedurende onze tocht over de "Nieuwe Maas" en de "Lek" worden 
wij op de hoogte gehouden van alle bezienswaardigheden. 

Na ongeveer één uur varen wordt afgemeerd bij "Kinderdijk". 
Daar hebben wij anderhalf tot twee uur de tijd om de 19 prachtige 
windmolens te bezoeken en wandelend, op eigen gelegenheid, ook 
te genieten van de prachtige natuur. Deze molens zijn door de 
UNESCO uitgeroepen tot "Wereld Cultuurmonument".  
Als u de molens wilt bezoeken kost dat € 7,50 p.p. en dat kunnen 
wij helaas niet centraal afrekenen. Als u de molens wilt bezoeken 
betaal dan ter plekke de toegangsprijs s.v.p. zelf. 

U moet natuurlijk op tijd terug zijn bij de boot. Op de terugvaart krijgt uw Rotterdam-gevoel een 
geheel nieuwe impuls door het zien van de adembenemende skyline van Rotterdam. 

Op de boot gaan wij genieten van een zogenaamde "Germaanse 
koffietafel" met croissantjes, witte bolletjes, krentenbrood en diverse 
gesneden broodsoorten. Er wordt ook een rundvleeskroket 
geserveerd. Verder is er beleg met o.a. vleeswaren en kaas. 

Wij zijn om ca. 16.00 uur weer terug in Rotterdam.  

Dagkosten: € 35,00 voor de boottocht, ontvangst en de koffietafel. 

Na afloop gaan wij in de buurt van de aanlegplaats van de boot 
koffie/thee drinken en borrelen en zo gewenst dineren. Onze keuze hiervoor is gevallen op 
"Restaurant Brutus Beer", Boompjes 674, Rotterdam. Dat is vlak bij de aanlegplaats (zie plattegrond). 

Ik wens u alvast een goede reis. Graag tot ziens in Rotterdam! 

Namens de Contactcommissie, Roelof Kruijshoop 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 
Hengelo Ov. : 2 oktober 2016 
Betreft : Bootexcursie Rotterdam naar Molens 

Kinderdijk v.v.  

De deelnemerslijst staat op de laatste 
pagina. Controleer alstublieft direct of 
uw inschrijving correct is verwerkt.  

Gelieve bij afwijkingen dit direct te  
melden bij ondergetekende. 
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Plattegrond en routebeschrijving 

 

Leuvehaven 
Tramhalte en Metrostation 

De looproute (750 meter = 
9 minuten) is aangegeven 
met een blauwe stippellijn 

Restaurant "Brutus Beer" 


