Vaarplan 2019
Zondag
31 maart

Opening van het nieuwe vaarseizoen.
We vertrekken vanaf de club en varen naar de monding, afhankelijk van het weer
en de wensen kunnen we verder het Eemmeer op richting de Dode Hond.

11:00 vertrek

Om niet alleen onszelf "seizoen klaar" te maken maar ook de Eem waar we vanaf
nu wekelijks varen, willen we een oud Meandergebruik in ere herstellen. De "Eemzomerschoon-tocht"! Gewapend met vuilniszakken werd al varend de Eem ontdaan
van drijvend zwerfvuil. Nu willen we dit niet in de zomer doen maar tijdens de
openingstocht.

Zondag
05 mei

De Linge (ca. 20 km)
Wij varen over het licht stromende en slingerende riviertje de Linge door de
bloeiende boomgaarden van de Betuwe.
Deze tocht is ook zeer geschikt voor de beginnende vaarder. Houdt wel rekening
met 2 keer over dragen bij de stuwen.

Hemelvaren Hemelvaren in Muggenbeet

30 mei
t/m
02 juni

Vanaf hier liggen de Weerribben, Wieden en de Beukakkerwijde vlakbij. Prachtig
vaargebied met voor elk wat wils, kleine kronkelwatertjes maar ook groter water.
Plaatsjes als Blokzijl en Giethoorn zijn om de hoek.
De naam van de camping is nogal angstaanjagend maar volgens de eigenaar van
de camping waar we verblijven zijn de muggen hier niet talrijker dan, pak 'm beet,
Apeldoorn.
Er is op deze camping beperkt plek voor caravans en campers. Wil je hiervan
gebruik maken, reserveer dan z.s.m. bij campingmuggenbeet.nl een plekje.
Voor iedereen die mee wilt, meldt je aan bij de ToerCie.

Zondag
07 juli

Markerwadden of alternatieve tocht
(ca. 20 km)
Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan wij of de Markerwadden op of
varen een andere tocht.
Deze tocht is voor de gevorderrde vaarder.

Zondag
01 sept.

Wormer (ca. 16 km)
Vanaf Arjan Bloem starten wij de rondtocht door plassen en poldersloten in
vogelrijk veenweidegebied. Er zal zeker nog tijd zijn om in de geliefde kano winkel
te neuzen.
Zeer geschikt ook voor de beginnende vaarder!

Zondag
06 oktober

Laatste tocht van het seizoen: Huizen (ca. 25 km)
Wij sluiten het seizoen af met een tochtje vanaf de club naar een eetgelegenheid bij het
Huizer strand. Voor menig Meandervaarder bekent terrein.
Om het seizoen goed af te sluiten willen we de Eem-Clean Up van de openingstocht
herhalen en ons stukje Eem schoon achterlaten. Dus gaan er weer een aantal vuilniszakken
mee om zoveel mogelijk afval uit de rivier te vissen.

Hemelvaart:
Nu vast opgeven bij de toercommissie i.v.m. het reserveren!
Wij volgen de richtlijnen van “Peddelpraat” en de “Adviezen voor de deelnemers aan de toertochten van KV Meander”
voor wat betreft kennis en kunde van de vaarder om mee te kunnen varen. Wij verwachten dan ook dat deze bekend
zijn. Bij twijfel is het de bedoeling om dit (wederzijds) aan te geven. Aangezien wij geen gecertificeerd
opleidingsprogramma hebben, zijn hierover geen digitale uitspraken uit te doen. Veiligheid staat voorop. De richtlijnen
zijn hiervoor te raadplegen. Behalve indien er kinderen meevaren, waarvoor volwassenen de zorg hebben, varen we
in groepsverband op eigen verantwoordelijkheid! Dit betekent ook dat we die verantwoordelijkheid naar elkaar hebben
om elkaar bij te staan.
Zie hiervoor: www.peddelpraat.nl/index.php/toervaren en www.kvmeander.nl/leden-info/vaarregels

N.B. Buiten dit programma om kan je natuurlijk onderling afspreken om ergens te gaan varen.
Raadpleeg altijd de site voor de laatste plannen. Wij sturen voor aanvang van alle tochten
info via de bekende kanalen.
Veel vaarplezier het komende seizoen,
Frederiek, Hester en Anja
Email: toer@kvmeander.nl

