
Avontuur
anno 1914

Dagtochten 50 personen 
Meerdaagse tochten 24 personen

• Tochten met zakenrelaties

• Bijzondere evenementen

• Watersportvakanties

• Bedrijfspresentaties

• Trouwen aan boord

• Schoolwerkweken

• Personeelsfeesten

• Natuurtochten

• Familiefeesten

• Teambuilding

• Slaapschip

Lid VVV
Uit op het water..... net even iets andersEen Zeeuws schip in de Zeeuwse wateren

Technische gegevens

Het schip is gebouwd in 1914  te Roodevaart (bij de Moerdijk) op 
de werf van de Gebr. Geleijns.

lengte  37.50 m  breedte  6.40 m
diepgang    1.20 m  masthoogte    23 m
zeiloppervlak 350 m2

Inrichting: 24 slaapplaatsen in 6 hutten, een goed geoutilleerde 
kombuis en een ruim dagverblijf met een bar.

Het schip beschikt over alle van toepassing zijnde certificaten
uitgerust met marifoon, telefoon, de nodige navigatie en 
veiligheidsmiddelen, waaronder AED inclusief gecertificeerde

Accommodatie voor varende dagtochten: 50 personen, voor 
bijeenkomsten, recepties e.d.
Meerdaagse tochten: 24 personen

Stilliggend, voor bijeenkomsten en recepties, is de accommodatie 
geschikt voor 60 personen.

Thuishaven: Goes, Houtkade 22

Vaargebied

Inlichtingen en verhuur:
E-mail: verhuur@avontuurgoes.nl
Website: www.avontuurgoes.nl
Facebook: www.facebook.com/avontuurgoes
Twitter: @ZeeuwseAvontuur

Secretariaat Avontuur:
Koos Vorrinkstraat 53
4463 TX Goes
Tel: (+)31 (0)113 227 595
Mail: secretaris@avontuurgoes.nl

Schip bekijken
Op afspraak via verhuur@avontuurgoes.nl

bedieners.

Catering: voor een typisch Zeeuwse catering kan worden
zorggedragen.



Zeeuws schip in de Zeeuwse waterenEen Zeeuws schip in de Zeeuwse wateren

De wateren die het schip vanouds doorkruist, de Zeeuwse Stromen, 
vormen een uniek vaargebied.

De Zeeuwse Delta is één van de 
mooiste watersportgebieden van 
ons land. Het water is schoon, eb 
en vloed houden de uitgestrekte 
kreken en schorren in stand, waar 
duizenden watervogels foerageren. 
De Oosterschelde is een Europees 
erkend nationaal park. De Zeeuwse 
stromen bieden ongekende 
mogelijkheden voor de zeiler, visser  
en duiker. Zeeland ontdekken aan 
boord van de “Avontuur” betekent 
het beleven van een onvergetelijke 
vaartocht op een uniek zeilschip in 
een uniek gebied.

“Avontuur”

De “Avontuur” is de laatste nog varende Zeeuwse 2-mast klipper, 
een monument uit vervlogen tijden.

Het schip was in die tijd één van de grootste zeilende 
binnenvaartuigen en voer louter op de zeilen zonder motor. 
Onze Stichting heeft het schip zoveel mogelijk in authentieke 
staat gerestaureerd maar wel een motorcompartiment 
toegevoegd en de laadruimte van voorheen is omgebouwd tot 
een comfortabel passagiersverblijf.
Alles bij elkaar is de “Avontuur” een uniek schip, landelijk 
erkend als “varend monument”.

De Zeeuwse Delta De Mogelijkheden

Uit op het water..... net even iets anders
Een Zeeuws schip in de Zeeuwse wateren

De “Avontuur” kan gehuurd worden per dag, weekend of week en 
voor langere perioden.
Het schip wordt verhuurd met ervaren bemanning. Zelf kunt U 
natuurlijk volop deelnemen aan het varen. De mogelijkheden om 
dag- of meerdaagse tochten in het vaargebied te maken zijn legio.

De “Avontuur” is bijzonder geschikt voor tochten met 
bedrijfsgroepen, scholen, verenigingen e.d.

Letterlijk en figuurlijk kunt u ook aan boord in het 
huwelijksbootje stappen. De gemeente Goes en de gemeente 
Reimerswaal hebben het schip aangemerkt als “huis der 
gemeente”.

De “Avontuur”  is ook beschikbaar om een jubileum, receptie, 
of familiefeest te organiseren, varend of afgemeerd op een 
plek die voor U geschikt is.


