
Meevaren op een Klassieke motorboot 
Opstappen en vaargebied Zaandam 

 

                        
 
Informatie schip    nh76 
Schipper    Henk 
Merk schip    Bakdekkruiser uit 1932 
Lengte in meters   9 meter  
Naam     Jantina 
Toilet aan boord   Ja 
Extra’s voor kinderen  nee 
 

Wanneer varen?     
Vanaf eind april t/m half oktober 
Weekenden en door de week 
Ontvangst tussen  10.30 - 11.00uur  
Terugkomst tussen  15.00 - 15.30 uur  
 
Andere tijden kunnen in overleg met de schipper 
 
Kenmerk schip 
Een Varend Monument in nagenoeg originele staat met de roef onder het bakdek en 
een kuip met dak, maar de zijkanten kunnen open. Bij slecht(er) weer is het 
voldoende overdekt en geeft voldoende bescherming. 
 
Voor wie is de uitnodiging?                                                                                                                        
Patiënt met naasten die voor de eerste maal een vaartocht via VaarKracht 
aanvragen. 
Max aantal gasten  2 personen 
Kinderen    m.b.t. leeftijd overleg met schipper 
Roken op het schip   niet toegestaan 
Dieren/hond   is bespreekbaar 
 
Kosten 
De vaartocht inclusief lunch, hapjes en drankjes wordt u kosteloos aangeboden.  
Een donatie aan VaarKracht wordt zeer op prijs gesteld. Liever niet contant maar 
overmaken, zie hier 
 

https://www.vaarkracht.nl/contact/


Procedure 
Aanvragen via de website; zie hier.  Vermeld svp het volgnummer nh76. 
Voor assistentie kunt u ons een mailtje sturen, of even bellen.                                                                     
 
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de schipper, 
die dan weer contact met u opneemt om een datum af te spreken. 
 
De schipper en de aanvrager informeren elkaar over de exacte opstaplocatie, tijden 
en eventuele (voedings) wensen. 
 
Wij vragen de gasten (schipper mag ook natuurijk) een verslagje van de vaartocht te 
maken en ons te mailen. We ontvangen ook graag een of meer foto’s. 
We plaatsen het verslagje met foto’s op de website, bij BlogBerichten. 
 
Wij wensen u veel vaarplezier. 
 
Vriendelijke groet van Lieke Idsinga en Robert Rust 
Initiatiefnemers VaarKracht  
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