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VAREN EN WANDELEN IN DE BIESBOSCH 

OP ZONDAG 9  AUGUSTUS 2015 

 

11.15 uur :Vertrek vanaf Willem-Alexanderplein te Teteringen naar  

Restaurant 't Voske, Biesboschweg 15 te Drimmelen. 

Kosten vervoer: € 4,00 

De reiskosten van het aantal auto's voor het vervoer worden  

bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal personen,  

dat aan dit unieke uitje in de vrije natuur deelneemt. 

 

We beginnen traditie-getrouw ons dagje uit met koffie (met gebak) in 

restaurant 't Voske, Biesboschweg 15 te Drimmelen. 

Dit restaurant was tijdens de Tweede Wereloorlog een belangrijk punt  

voor de liniecrossers. Dit waren mensen, die een verbinding wilden leggen tussen 

bevrijd en niet bevrijd Nederland.  

‘t Voske was in de oorlog het vertrekpunt naar de Biesbosch toe.  

Vandaag de dag is het HET vertrekpunt voor een prachtige wandeltocht. 

 

Om 13.00 uur gaan we aan boord van de Biesbosch Express,  

die ons afzet op de Hofmansplaat, waar de nog laatst intact zijnde Eendenkooi 

van de hele Biesbosch ligt. De Eendenkooi, eigendom van Staatsbosbeheer, wordt 

al sinds 1934 door de familie Reuser beheerd en is beslist het bezoeken waard. 

 

Van de bemanning van de Biesbosch Express krijgen we een uitgebreide 

wandelkaart mee, waarmee we op eigen gelegenheid het natuurgebied de 

Biesbosch gaan ontdekken en verkennen. 

 

Na ongetwijfeld weer genoten te hebben van al het moois in de vrije natuur 

worden wij om 16.30 uur opgehaald op de Hofmansplaat en teruggevaren  

naar ons beginpunt, waar we onder het genot van een drankje en een  

hapje in restaurant 't Voske de dag afsluiten. 

 



 SooS Info      Jaargang 2015 - 15 
 

Zoals altijd komen de kosten voor consumpties/eten e.d. voor eigen rekening. 

De kosten voor het varen, bezoek eendenkooi en de wandelkaart zijn € 15,00 per 

persoon; ter plaatse te betalen. 

 

Opgeven voor deze ontdekkingstocht door de Biesbosch  

uiterlijk 4 augustus bij Els. 

 

 


