
26 mei 2022 
 

  
 

Eindelijk kan het weer! Dit jaar gaan we elkaar weer persoonlijk ontmoeten en we doen iets heel anders 
dan in de voorgaande jaren. We samen op stap!  
 

Op 2 juli nemen we jullie mee op “een zomerborrel op het water”! 
 
We beginnen bij theetuin Yume in plantentuin Esveld in Boskoop met koffie en gebak.  Het adres van 
Yume is Rijneveld 68, 2771 XS Boskoop. Daarna varen we met de boot door het grootste aaneengesloten 
boomkwekerij(sierteelt)gebied ter wereld en krijgen daarbij uitleg. Na deze mooie boottocht is er 
gelegenheid tot gezellig samenzijn op camping ‘De Scheve Schoffel’, Rijneveld 20, 2771 XT Boskoop. Na 
ca. een uur vertrekken we weer naar ons beginpunt. De indeling van de middag staat onderaan deze 
pagina. 
 
Er kunnen maximaal ca. 44 personen in de boten meevaren. Zijn er meer aanmeldingen, wat we 
natuurlijk hopen, dan is er voor hen eerst een rondleiding in de tuin van Esveld van ca. een half uur. 
Beide groepen ontmoeten elkaar daarna op de camping.  Voor de terugweg kan er geruild worden. Dan 
heeft iedereen kunnen varen. 
 
Wij hebben er heel erg veel zin in. Partners en kinderen mogen ook mee.  
1. Graag zo snel mogelijk aanmelden.  

Vermeld het aantal volwassenen en het aantal kinderen (leeftijd) 
2. We willen graag weten of er onder de deelnemers nog vegetariërs zijn.  

Vermeld ook dit even in jullie aanmelding als antwoord op deze mail. 
3. Er zijn voor onze leden geen kosten aan deze superleuke middag verbonden,  

maar: Een vrijwillige bijdrage in de daarvoor bestemde bus is heel welkom! 
 
Het programma is als volgt: 
14.00 uur: Koffie/thee met gebak bij Yume in plantentuin Esveld in Boskoop. 
15.00 uur: Vertrek vanuit Yume met de boten. We zullen tijdens deze tocht genieten van de omgeving 

onder het genot van een drankje en wat versnaperingen 
16.00 uur: We leggen aan bij camping ‘De Scheve Schoffel’. Ook hier is weer iets te eten en te drinken. 

Op de camping is een wc aanwezig.  
17.00 uur:  Vertrek van de boten vanaf camping ‘De Scheve Schoffel’  
17.25 uur:    Aankomst bij theetuin Yume 
 
 
 

Zomerborrel op het water. Wie gaat er mee? 
 


