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B O O T D A G T O C H T   T E M S E   

      via  A N T W E R P E N  naar 

L I L L O, D O E L  en CONTAINERHAVEN. 

            V R I J D A G   02/09/2022  

 
Onze laatste boottocht van dit seizoen brengt ons langs kleine kreken 
en inhammen tot Rupelmonde. Eens daar voorbij zien we strakke 
oevers en panoramische vergezichten. We varen voorbij het MAS,  
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het nieuwe indrukwekkende Havenhuis in de vorm van een diamant 
en een schip, voorbij de industriële installatie van de petro-
chemiebedrijven, langs de koeltorens van Doel, de containerhaven en 
het Deurganckdok. We bevinden ons te midden van een wereldhaven 
in volle bedrijvigheid, waar indrukwekkende zeeschepen komen en 
gaan. De boot keert ter hoogte van Lillo, een rustig dorp dat zijn 
eigenheid heeft weten te bewaren te midden van de havendrukte en 
varen dan terug naar Temse. 

We gaan aan boord om 11.30u en meren terug aan om 17.30u. 

We kunnen tijdens het varen genieten van (inbegrepen in de prijs) : 

- Koude schotel met vis                        of 
- Koude schotel met vlees                   of 
- Koude schotel met vlees en vis        of   
- Pastasalade (italiaanse ham, mozarella, pasta, pesto, rucola, 

zuiderse groentjes 

Er is een bar aan boord. Dranken zijn niet inbegrepen. 

Deze unieke gelegenheid bieden we jullie aan voor 55euro/persoon. 

Bij je inschrijving vermeld je welke schotel jij verkiest. 

Inschrijven via info@copdvzw.be uiterlijk 10 juli 2022 
met vermelding van je naam en aantal deelnemers. 

Alle verdere nodige info ontvang je een tiental dagen 
vooraf. 

Contact  :  Vic Nevelsteen   0470 83 32 99  
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