
  

Ga jij ook mee? 
Vrijwilligersreis: 13 t/m 15 april 

 
 

Voor wie? 
Ben je eerder met ons mee geweest als 
vrijwilliger? En wil je het schip wel eens laten 
zien aan familie of vrienden? Dan is dit je kans! 
Ga mee op een korte vaarvakantie naar de 
Waddeneilanden. Je bent er even lekker 
tussenuit en je ziet de vrijwilligers van eerdere 
reizen weer.  
 

Ga je ook mee! Meld je dan nu aan via 
info@vakantieschip.nl 
 
De kosten voor deze driedaagse Waddenreis 
zijn slechts:  
- €99,- per persoon (incl. ontbijt, lunch en diner)  

- Kinderen t/m 12 jaar betalen €75,- 

- drankkaart €20,- (deze is goed voor 10 drankjes) 

(minimum aantal deelnemers: 25) 
 

Wat gaan we doen? 
Woensdag 13 april:  
- Inschepen vanaf 10:00 uur in Den Oever. 

- Om 11:00 uur vertrekken we richting Texel.  

- Om 13:00 uur kun je gebruik maken van de 

lunch en vanaf 14 uur kun je van boord en het 

eiland  bezoeken. 

- Om 18:30 uur wordt in het restaurant het diner 

geserveerd 

- Na de maaltijd ben je van harte welkom in onze 

bruine kroeg welke tot in de late uurtjes open 

zal zijn. 

Donderdag 14 april  
- Om 08:00 uur gooien we de trossen los en 

vertrekken we naar Vlieland 

- Tussen 08:00 en 10:30 uur wordt het ontbijt 

geserveerd 

- Om 13:00 uur kun je gebruik maken van een 

uitgebreide lunch 

- En om 14:00 uur meren we aan in Vlieland. 

Waar je in de middag het eiland kan bezoeken. 

- 18:30 uur Wordt je weer aan boord verwacht 

voor het diner.  

- En in de avond ben je natuurlijk weer welkom in 

onze bruine kroeg. 

 

Vrijdag 15 april 
- Tussen 08:00 en 10:30 uur wordt het ontbijt 

geserveerd 

- Om 13:00 uur is er een lunch 

- 14:00 uur zijn we weer terug in Den Oever en 

nemen we afscheid van elkaar. 
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