
Boottocht natuurpark De Biesbosch
Ga mee op uitstap en geniet van dit unieke 
natuurgebied en een lekkere lunch aan boord

Keuze uit dagtrip op woensdag 2 of donderdag 3 mei

Er valt altijd iets te beleven met 
dienstencentrum Molengeest en 
woonzorgcentrum Monnikenhof



Programma daguitstap op woensdag 2 mei 
9 uur Opstappen op de bus 

aan dienstencentrum 
Molengeest 

9.15 uur  Vertrek richting Drimmelen

10.15 uur  Aankomst bij De Biesbosch 
en inschepen op de boot 

10.30 uur  Trossen los!  
Ontvangst met koffie/thee 
en een biezenkoek 

12 uur   Driegangenmaaltijd  
met water op tafel 

 Menu: groentesoep, 
gevulde kipfilet met 
saus, groentegarnituur 
(bloemkool/broccolimix en 
boontjes), appelmoes en 
frietjes of aardappelpuree, 
bekertje ijs 

13.30 uur  Aanmeren in 
Dordrecht met 
vrij bezoek aan 
het gezellige 
dorp

15 uur  Vertrek in 
Dordrecht met de boot 
voor de rest van  
onze tocht 

17 uur Terugkeer in Drimmelen  
en opnieuw opstappen  
op de bus

18 uur Verwachte aankomst 
aan dienstencentrum 
Molengeest

Dienstencentrum Molengeest en woonzorgcentrum 
Monnikenhof trekken eropuit. Bezoek op woensdag 
2 of donderdag 3 mei het bekende Nederlandse Nationaal 
Park De Biesbosch. Het beschermde natuurgebied is het 
grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Met zijn vele 
wilgenvloedbossen en kreken doet het u bijna vergeten dat u in 
Nederland bent.



Programma daguitstap op donderdag 3 mei 
9 uur Opstappen op de bus aan 

dienstencentrum Molengeest 
en woonzorgcentrum 
Monnikenhof

9.15 uur  Vertrek richting Drimmelen

10.15 uur  Aankomst bij De Biesbosch  
en inschepen op de boot 

10.30 uur  Trossen los!  
Ontvangst met koffie/thee 
en een biezenkoek  
We zorgen voor vrolijke 
muziek tijdens de 
rondvaartdag

13 uur   Driegangenmaaltijd  
met water op tafel 

 Menu: groentesoep,  
gevulde kipfilet met 
saus, groentegarnituur 
(bloemkool/broccolimix en 
boontjes),appelmoes en 
frietjes of aardappelpuree, 
bekertje ijs 

15 uur  Hartige snack 

16 uur  Terugkeer in Drimmelen  
en opnieuw opstappen  
op de bus

17 uur  Verwachte aankomst aan 
dienstencentrum Molengeest 
en woonzorgcentrum 
Monnikenhof



Molengeest

Monikkenhof

dienstencentrum Molengeest | Frederik-Hendrikstraat 53 | 2040 Berendrecht | tel. 03 292 97 20   
dc.molengeest@zorgbedrijf.antwerpen.be 
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur | bereikbaarheid: bus 770, 771 en 772  
Cacebook.com/DienstencentrumMolengeest | www.zorgbedrijf.antwerpen.be

woonzorgcentrum Monnikenhof | Monnikenhofstraat 109  | 2040 Berendrecht | tel. 03 561 16 11   
wzc.monnikenhof@zorgbedrijf.antwerpen.be 
bereikbaarheid: bus 770, 771 en 772  
Cacebook.com/WoonzorgcentrumMonnikenhof | www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Praktisch 

• Vervoer met comfortabele bussen. 
Bent u minder goed te been? Ga dan 
op donderdag mee naar De Biesbosch: 
die dag rijden we met liftbussen waarop 
makkelijk een rolstoel mee kan en zit er 
geen dorpsbezoek in het programma, 
maar ziet u alles vanop de boot.

• Prijs daguitstap (incl. vervoer en eten): 
25 euro per persoon. Het is dankzij 
tussenkomst van het district dat we 
deze fantastische dag kunnen aanbieden 
aan een zeer scherpe prijs. Inwoners 
van Berendrecht-Zandvliet-Lillo genieten 
voorrang bij de inschrijvingen.

• Schrijf u nu in in het dienstencentrum 
of op 03 292 97 20. Inschrijving is pas 
definitief na betaling. Niet-inwoners 
kunnen inschrijven vanaf 16 april als er 
nog beschikbare plaatsen zijn in de bus.
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https://www.facebook.com/DienstencentrumDeFonteinenHogeWeg

