op het water

Bekijk het Brielse Meer
Wil je ook eens een keer een kano of een waterfiets huren? Om te kunnen ervaren hoe het is om
jezelf op het water voort te kunnen bewegen?
Dat kan tijdens het Brielse Meer Spektakel. Het
Verhuurcentrum Brielle is aanwezig bij
Camping De Krabbeplaat. Vanaf een
ponton kan er via een kano of waterfiets veel waterpret beleefd worden.
Voor vijf euro per persoon per uur
kun je kano varen en waterfietsen
op het Brielse Meer.
Ook kun je het BBQ eiland beleven
en genieten van het Shantykoor.
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Brielse Meer
Op 24 en 25 juni staat het Brielse Meer in het
teken van het evenement het Brielse Meer
Spektakel. Met het Brielse Meer Spektakel willen alle deelnemers dit prachtige gebied op de
kaart zetten als de recreatie-, watersport-, wandel- en fietsgelegenheid van heel Nederland.
Het evenement heeft een zeer gevarieerd programma op en rondom het Brielse Meer. Er zijn
demonstraties door o.a. de reddingsmaatschappij, roeiwedstrijden, golf & zeil-clinics en
er is een mogelijkheid om waterfietsen, sloepen en kano’s te huren. Uiteraard kan er ook
worden meegevaren op diverse schepen.

Vlootschouw

met prijzen

Wie heeft het mooiste versierde, verlichte
vaartuig? Aan de vlootschouw is ook een
leuke wedstrijd gekoppeld. Zorg dat je je
schip, sloep, roeiboot of waterfiets zo origineel mogelijk versiert en verlicht en win een
van de leuke prijzen en wie weet win je de
wisselbeker! Doe mee en zorg dat je om 21.00
uur aanwezig bent bij WSV Nautica.

Voor 2 euro

met de taxi

Door de grootte van het gebied, is er speciaal
voor het evenement taxivervoer geregeld.
Er zijn diverse opstapplaatsen en de prijs per
rit is 2 euro per persoon. Kijk voor meer informatie op www.brielsemeerspektakel.nl.

24 en
25 juni

spektakel

De aftrap van het spektakel vindt plaats op vrijdagavond 24 juni met een verlichte vlootschouw
en een spetterende vuurwerkshow.

Roeiersvereniging

De volgende dag kan er vanaf 10.00 uur op
diverse locaties een kijkje worden genomen bij
demonstraties, clinics en wedstrijden. Zo geeft
de Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht diverse demonstraties en kun je ook meevaren.
Beleef een zeilclinic bij de Brielse Zeilschool, ervaar hoe het is om te duiken in een heuse duiktank of stap eens op een wakeboard en surf over
de golven van het prachtige Brielse Meer.

Waterspeeltuin

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten,
waaronder een waterspeeltuin of neem een keer
een kijkje bij de Zeeverkenners van Scouting Bas

’t Hart. En om het Brielse Meer vanaf grote
hoogte te bekijken, stap je in het reuzenrad bij
Camping De Krabbeplaat.
Het is tijdens het Brielse Meer Spektakel ook
open huis bij de campings en verenigingen
rondom het Brielse Meer, dus neem er gerust
een kijkje en laat je verrassen door het ultieme
vakantiegevoel aan het Brielse Meer. Bij de diverse horecagelegenheden worden de heerlijkste
gerechten geserveerd en kun je op het terras
proosten op een prachtig weekend.

Beleef, geniet en ervaar
het Brielse Meer Spektakel

Kijk voor het complete programma, locaties en
deelnemers op www.brielsemeerspektakel.nl
en houdt de facebookpagina
in de gaten voor
de laatste nieuwtjes.

Maak het
allemaal
mee!

