
 

Beste bewoners van Marken van 55 jaar en ouder,  

“De boot is nog niet vol..” 

 

Na onze vorige oproep hebben zich inmiddels veel deelnemers gemeld voor deze boottocht. 

Maar er kunnen er nog meer mee ! 

 

Waar gaat het ook alweer om ? 

 

De bewonerscommissie van “Voor Anker” organiseert samen met de SWOM (Stichting 

Welzijn Ouderen Marken) een boottocht voor 55 plussers van Marken op maandag 27 maart 

2017. De boot vertrekt om 10.00 vanuit de Marker haven. We beginnen met koffie met wat 

lekkers en varen onderwijl naar Hoorn. In Hoorn leggen we aan en kunt u even de wal op om 

te gaan “passagieren”. Bezoeken van winkels, musea e.d. behoort tot de mogelijkheden. 

Gewoon aan boord blijven kan natuurlijk ook, net wat u wilt. 

Eenmaal terug aan boord staat de lunch voor u klaar. Terwijl wij rustig aan terugvaren naar 

Marken en genieten van de zee en het uitzicht, worden wij vermaakt door muzikale 

artiesten. Natuurlijk zijn er diverse versnaperingen aan boord te verkrijgen. Gezelligheid 

alom en voor je er erg in hebt komt de Marker haven weer in zicht.  We zullen naar schatting 

tussen 16.30 en 17.00 terug zijn op Marken. 

Dit arrangement gaat u slechts € 15,= per persoon kosten. We kunnen u dit voor deze zeer 

lage prijs aanbieden omdat rederij “Marken Express” ons  voor deze dag enorm sponsort. 

Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.  

U wilt dit toch niet missen ?! Geef u dan zo snel mogelijk op, want vol = vol.  

 

U kunt zich aanmelden tot woensdag 22 Maart 2017. 

Doet u het antwoordstrookje even in de bus bij Dirk van Altena of bij Jan C. Commandeur. 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:  ________________________Telefoonnummer:_________________      

Adres:      _______________________ 

Aantal personen:  ________________ 

Inleveren bij Dirk van Altena, Hoogkamplaan 79 (brievenbus op begane grond) of Jan C. 

Commandeur, Buurterstraat 41.  (Uiterlijk woensdag 22 Maart 2017)  


