
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MPS Prins Willem Alexander 

Bootvakantie 2019 

6 oktober t/m  11 oktober 
 
 

 



Voorwoord 

 

 
 
 
 
 

 
Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins 
Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie is 

gevallen. Met z’n allen gaan we er een hele gezellige vakantie van maken. 
Mocht je ergens hulp bij nodig hebben ga dan naar je begeleider. Die is er   
speciaal voor jou om je een hele fijne vakantie te kunnen geven zonder zorgen. 
Mocht er onderweg toch iets gebeuren en je komt er niet meer uit, mag je altijd 
bellen naar: 06-13233568. 
Eten en drinken op de boot is gratis. De bar is open van 9.00 uur tot 23.30 uur 
 
Huisregels: 

• Probeer zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden. 

• Als er iets niet klopt volgens jou zeg het ons dan. 
• Heb je klachten laat het ons gelijk weten. 
• Niemand verlaat het schip zonder toestemming van zijn begeleider. 
• Overdag zijn we gewoon in de grote of kleine salon.  

• Overdag komen we niet in de slaapkamers zonder toestemming. 
• Voor 3 uur wordt er geen alcohol geschonken. 
• Om 23.30 uur sluit de bar en wordt iedereen gevraagd om stil naar 

zijn of haar hut te gaan.  
• Het is verboden om bij andere passagiers op de kamer te komen.  

• De hele nacht loopt er een nachtdienst over de gangen die 
controleert of alles rustig is aan boord. Mocht er iets zijn dan kan je 
altijd naar de nachtdienst bellen vanuit je hut.  

 
Deze reis zullen we heerlijk slapen onder de lakens van Lips die ons 110 
lakenpakketten gesponsord heeft voor deze vakantie . 
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Dag 1  Zondag 6 oktober 2019 

 
Welkom aan boord van de  
MPS Prins Willem Alexander 
 

 
• Tussen 15.00 uur en 17.00 uur 

inschepen op de MPS Prins Willem 
Alexander met een welkomstborrel. 
Met ballonen piraat goudtand die 
mooie ballonnen voor ons maakt. 

 
• Je koffer wordt door een vrijwilliger 

naar je kamer gebracht. 
 

• Daarna kennismaking met je begeleider 
waarmee je samen het schip gaat 
verkennen. Eventueel je koffers uitpakken die al op je kamer zijn 
neergezet. 

 
• Rond 6 uur zal er een koud en warm buffet klaar staan. Om de 

buikjes te vullen voor onze eerste feestavond. 
 

• Vanaf half 9 tot half 12 is Tom Meuwese 
in de grote salon. En als Tom in huis is 
dan gaat het zeker weer een groot feest 
worden. 

 
• Let er op dat er al mensen liggen te 

slapen als je naar je kamer gaat. Dus doe 
rustig aan in de gangen. Iedere nacht 
loopt er een nachtdienst. Dus als je 
vragen of hulp nodig hebt dan is ze er 
voor jou. 

 



Dag 2  Maandag 7 oktober 2019 

Om 9 uur vertrekt de  
MPS Prins Willem Alexander 
 Naar Dordrecht.  

  
 
 
 
 
 

 

• 8.30 uur tot 9.30 uur ontbijtbuffet 
 

• Na het ontbijt kan je kijken over het water. Maar er zullen ook 
diverse spelletjes en boekjes in de kleine salon liggen. Kijk maar wat 
je wilt, het is jouw vakantie.  

 
• Vandaag gaan we sjiek op de kiek 

 
• Lunch van half 1 tot half 2 

 
• Rond half 3 komen we aan in Dordrecht. 

 
• Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om samen met je begeleider 

Dordrecht te gaan verkennen. Dit is zeker de moeite waard. Als je 
hier geen zin in hebt, dan zal er altijd iemand aan boord blijven van 
Stichting On Toer.  
 

• 6 uur tot 7 uur diner in de grote salon 
 

• Het eten is in buffetvorm dus je mag je 
eigen keuze maken en zelf opscheppen. 
Vind je dit moeilijk, vraag je begeleider of 
die je wilt helpen.  

 

• Van half 9 tot half 12 komt Erik Adams 

voor ons zingen. Van smartlap tot top 40 
dus voor ieder wat wils. 



Dag 3 dinsdag 8 oktober 2019 

Om 6 uur vertrekt de  
MPS Prins Willem Alexander  
naar Antwerpen.  

  
 
 
 
 
 
 

•  Van half 9 tot half 10 ontbijtbuffet 
 
 

• Na het ontbijt kan je kijken over 
het water. Maar er zullen ook diverse 
spelletjes boven op het dek staan. Kijk 
maar wat je wilt, het is jouw vakantie.  

 
• Lunch van half 1 tot half 2 

 
• Rond 2 uur komen we aan in Antwerpen 

 
• Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om 

samen met je begeleider Antwerpen te gaan verkennen. Als je hier 
geen zin in hebt, dan zal er altijd iemand aan boord blijven van 
Stichting On Toer.  
 

• 6 uur tot 7 uur diner in de grote salon 
 

• Het eten is in buffetvorm dus je mag 
je eigen keuze maken en zelf 
opscheppen. Vind je dit moeilijk, 
vraag je begeleider of die je wilt 
helpen.  

 
• Van half 9 tot half 12 is er een 

discoavond met onze eigen 
discotheek. Mocht je een verzoekje 
hebben laat het DJ Jean dan even 
weten 



Dag 4 woensdag 9 oktober 2019 

Om 6 uur vertrekt de  
MPS Prins Willem Alexander  
naar Middelburg.  

  
 

• van half 9 tot half 10 ontbijtbuffet 
 

• Na het ontbijt kan je kijken over het 
water. Maar er zullen ook diverse 
spelletjes en boekjes in de kleine 
salon liggen.  

 
• 10.30 uur bingo 

 
• Lunch van half 1 tot half 2 

 
• Rond 2 uur komen we aan in Middelburg. 

 
• Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om samen met je begeleider 

Middelburg te gaan verkennen. Als je hier geen zin in hebt, dan zal 
er altijd iemand aan boord blijven van Stichting On Toer. Maar wel 
weer om 5 uur aan boord zijn, want dan varen we naar Bruinisse. 

 
• 6 uur tot 7 uur diner in de grote salon 

 
• Het eten is in buffetvorm dus je mag je eigen keuze maken en zelf 

opscheppen. Vind je dit moeilijk, 
vraag je begeleider of die je wilt 
helpen.  

 
• Van half 9 tot half 12 is er een 

karaokeavond. Hier mag jezelf de 
artiest zijn of gewoon lekker kijken 
naar onze talenten die aan boord zijn.  
 



Dag 5 donderdag 10 oktober 2019 

Om 7 uur vertrekt de  
MPS Prins Willem Alexander  
naar Gorinchem.  

  
 
 
 
 
 
 

• Van half 9 tot half 10 ontbijtbuffet 
 

• Na het ontbijt kan je kijken over het 
water. Maar er zullen ook diverse 
spelletjes en boekjes in de kleine salon 
liggen. Kijk maar wat je wilt, het is jouw 
vakantie.   

 
• Lunch van half 1 tot half 2 

 
• Rond 2 uur komen we aan in Gorinchem 

 
• Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om samen met je begeleider 

Gorinchem te gaan verkennen. Als je hier geen zin in hebt, dan zal er 
altijd iemand aan boord blijven van Stichting On Toer.  

 

• 6 uur tot 7 uur diner in de grote salon 
 

• Het eten is in buffetvorm dus je mag je 
eigen keuze maken en zelf 
opscheppen. Vind je dit moeilijk, vraag 
je begeleider of die je wilt helpen.  

 
 

• Van half 9 tot half 12 hebben we onze 
laatste feestavond. Zoals altijd word 
dit een echte Amsterdamse avond met niemand minder dan Peter 
Marnier. Dus nog voor de laatste keer de polonaise in met z’n allen, 
samen met je vrijwilliger of je vrienden die je hebt ontmoet op deze 
bootreis.  



Dag 6 vrijdag 11 oktober 2019 

Om 7 uur vertrekt de  
MPS Prins Willem Alexander  
naar Nijmegen.  

  
 

 
• Van half 9 tot half 10 ontbijtbuffet 

 
• Na het ontbijt nog even de laatste 

spulletjes inpakken. Maar ook moeten 
we met z’n allen ervoor zorgen dat het 
schip weer schoon opgeleverd word. Dus 
iedereen zorgt dat zijn eigen kamer weer 
schoon is.  

 
• Nog even gezamenlijk een kopje koffie of 

thee drinken.   
 

• Rond de klok van 12 uur komen we echt 
aan in Nijmegen. Nu komt er dus ook een einde aan je vakantie. 
Iedereen blijft in de grote salon wachten tot zijn taxi of 
familie/kennissen er zijn. Je begeleider geeft toestemming wanneer 
je van boord mag. 

 
• Misschien tot een volgende keer? 

 
• Ja, de vakantie zit er nu echt op. 

Wij van Stichting On Toer hopen 
dat je een leuke vakantie hebt 

gehad.  
 
 



Terugkomavond 15 november 2019 

 
Vind jij het ook leuk om weer even 
terug te kijken op de vakantie? 
Nou dat kan, want we hebben op 
vrijdag 15 november een 
terugkomavond georganiseerd.  
Het adres is:  
 

De Wielewaal 
Op het terrein van S Heeren Loo 

Pa hoeklaan 65 in Druten. 
 
 

• Bij binnenkomst koffie/thee met iets lekkers. 

• Samen op het grote scherm de foto’s bekijken die we allemaal 

gemaakt hebben van deze vakantie. 

• Daarna is er nog tijd over om gezellig bij te kletsen over de vakantie 

met natuurlijk een hapje en een drankje. 

• Iedereen krijgt een fotoboek van de vakantie op deze avond. 

 

Ook willen we onze sponsoren bedanken. Lips voor de lakens en het 
voordeel van de Makro dat wij hebben mogen ontvangen zodat jullie niets 
te kort kwamen. FeestXpert voor de kleding en diverse prijsjes. Mede door 
onze sponsoren is het mogelijk gemaakt dat we deze vakantie weer 
konden organiseren. Zodat jullie er even lekker uit waren en op deze 
manier weer nieuwe mensen hebben kunnen ontmoeten. 
 
 

 
  

 
 

Wij hopen dat alles naar wens is geweest. Maar we hopen natuurlijk je 
weer snel te mogen ontmoeten op een vakantie of activiteit van Stichting 
On Toer. 
 
Ook willen wij alle vrijwilligers van Stichting On Toer  
bedanken. Want zonder hun inzet was dit niet  
mogelijk geweest. 



Stichting On Toer 
Als je er even uit wilt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.stichtingontoer.nl 


