
                                                    Uitnodiging Koningstocht 2018  

WSV “De Blocq van Kuffeler” 

 

  

 

Deelname aan de activiteiten van de BVK  geschiedt voor eigen risico.  

De vereniging, noch de organiserende leden, aanvaarden enige aansprakelijkheid. 1 

 

Beste zeilvrienden, 

Dit jaar hebben we onze jaarlijkse Hemelvaarttocht verplaatst naar 27, 28 en 29 April. Omdat het op 

27 april koningsdag is hebben we de tocht ook gelijk maar omgedoopt tot Koningstocht! 

Hiermee nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan deze tocht die wat de bestemming betreft een 

verrassing is. Al puzzelend komen jullie op de plaats van bestemming (of niet natuurlijk) Het accent 

ligt tijdens deze tocht op een combinatie van zeilen, walactiviteiten en gezelligheid!  

Het enige wat we kwijt willen is dat de tocht begint en eindigt in de Blocq. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

Vrijdag 27 april 

10.00 uur  Palaver in de Blocqhut met lekkere koffie, het laatste nieuws en het weer. 

11.00 uur Vertrek en al puzzelend via al die moeilijke vragen en valkuilen naar een 

leuke bestemming waar we de avond en nacht op gepaste wijze gaan 

doorbrengen. 

17.00 uur Steigerborrel verzorgd door de evenementencommissie 

Avond Eigen gelegenheid 

Zaterdag 28 april 

09.30 uur Koffie op de steiger met laatste update.  

10.30 uur Vervolg van de puzzeltocht die ons via bekende en minder bekende plaatsen naar 

onze volgende bestemming voert 

16.30 uur Geplande aankomst met een borrel bij de buren  

18.30 uur  Gezamenlijk diner 

Zondag 29 april  

09.00 uur  Koffie en appeltaart op de kade. 

10.00 uur  Vertrek voor de laatste etappe van onze puzzeltocht richting ons kolkje diep. 

16.00 uur  Voor de liefhebber nog een borrel in het clubhuis. 

 

 

De deelnemersbijdrage is  € 25 pp. Voor dit bedrag krijgt je een steigerborrel, lekkere appeltaart en 

een diner op zaterdag.   

Overige drank en liggelden zijn voor eigen rekening. We verzoeken je het geld over te maken naar 

rekening NL10 SNSB 0866 0938 69 t.n.v. M.T. Hagoort-Weitjens te Abcoude.  

Tijdens deze dagen kunt u van ons weer een prijsvraag verwachten waarvan de winnaar zaterdag 

tijdens het diner bekend gemaakt word. 

Opgeven kan bij Mieke Hagoort  (evenementen@blocq.nl)  

De inschrijving sluit vrijdag 20 april 

 

 

 

De evenementencommissie 

Aad, Bert, Connie, Gert, Herman, Mieke, Saskia en Yvonne. 

mailto:evenementen@blocq.nl

