
	  

De	  kleine	  
lettertjes:	  

1. De	  geplande	  datum	  mag	  bij	  
slecht	  weer	  gewoon	  geannuleerd	  
worden.	  
2. Op	  het	  schip	  is	  het	  niet	  verboden	  
drank	  te	  gebruiken.	  
3. Het	  is	  verplicht	  foto’s	  te	  maken	  ter	  
herinnering.	  

4. Je	  bent	  op	  de	  boot	  genoodzaakt	  te	  
ontspannen	  en	  genieten.	  

5. De	  andere	  kleine	  letters	  maken	  we	  nu	  zo	  klein	  
dat	  ze	  niet	  meer	  te	  lezen	  zijn.	  

6. Dit	  zijn	  de	  te	  kleine	  lettertjes	  zodat	  je	  ze	  niet	  meer	  
kan	  lezen.	  

7. Daarom	  mogen	  dit	  ook	  onzinnige	  teksten	  zijn.	  

8. Tja,	  zoek	  het	  lekker	  uit	  	  want	  het	  maakt	  nu	  toch	  niet	  meer	  uit.	  

9. Ook	  een	  bril	  helpt	  bij	  deze	  tekst	  niet	  meer.	  

10. Deze	  lettertjes	  zijn	  nog	  kleiner	  zodat	  het	  nu	  echt	  niet	  meer	  te	  zien	  is	  .	  Deze	  regel	  moet	  ik	  wel	  veel	  langer	  maken	  want	  anders	  
dan	  lijkt	  het	  verder	  nergens	  op.	  Dit	  ook	  de	  laatste	  regel	  van	  de	  kleine	  lettertjes.	  

Ter	  afsluiting:	  

Dit	  cadeautje	  wordt	  

	  je	  aangeboden	  door:	  	  

	  

Ellard	  

Joyce	  

Sem	  

&	  

Micha.	  

	  

Geldig	  tot	  15	  februari	  2016	  

verjaardags-‐	  
cadeautje	  

Sambastraat	  55	  	  

1326	  NT	  Almere,	  	  

036-‐8446757	  /	  06-‐20427869	  

www.joycellard.nl	  

Contact:	   15	  februari	  2015	  

Van	  Joyce	  en	  Ellard	  

Timon’s	  	  



	  
	  

Suggesties:	  

In	  het	  altijd	  pittoreske	  Almere	  
verwacht	  je	  misschien	  niet	  dat	  je	  mooie	  
plekjes	  hebt	  om	  te	  overnachten	  op	  een	  
bootje.	  Maar	  zoals	  de	  alom	  bekende	  
slogan	  zegt:	  

Het	  KAN	  in	  Almere!	  

Op	  bijvoorbeeld	  de	  Noorderplassen	  zijn	  
diverse	  mooie	  plekjes	  om	  te	  
overnachten.	  Geniet	  van	  de	  stilte,	  
natuur,	  en	  natuurlijk	  elkaar!	  

Twee	  dagen	  genieten	  op	  ons	  bootje…	  
Dit	  cadeautje	  houdt	  in	  dat	  je	  door	  ons	  naar	  een	  plek	  naar	  keuze	  op	  het	  water	  wordt	  
gevaren.	  Hieronder	  vind	  je	  diverse	  suggesties,	  maar	  in	  overleg	   is	  van	  alles	  mogelijk!	  
De	  boot	   gaat	   voor	   anker	   of	  wordt	   voor	   jullie	   aan	   een	   stijger	   gelegd.	  Na	   een	   korte	  
rondleiding	   en	   instructie	   van	   hoe	   met	   het	   bootje	   om	   te	   gaan,	   kan	   het	   ultieme	  
genieten	  bijna	  aanvangen.	  Je	  moet	  ons	  dan	  namelijk	  eerst	  nog	  wel	  even	  terugvaren	  
met	   het	   rubberbootje	   naar	   een	   plek	   waar	   vandaan	   wij	   weer	   naar	   huis	   kunnen	  
vertrekken.	  Het	  rubberbootje	  blijft	  natuurlijk	  voor	  jullie	  gebruik	  gewoon	  bij	  de	  boot.	  

Op	  de	  Loosdrechtse	  plassen	  ben	  je	  natuurlijk	  
zelf	  veel	  meer	  thuis	  dan	  dat	  wij	  zijn	  en	  dus	  zal	  
jij	  vast	  het	  mooiste	  plekje	  uit	  kunnen	  zoeken.	  
Daar	  kan	  het	  	  ontspannen	  beginnen	  met	  een	  
biertje	  	  aan	  dek	  in	  het	  zonnetje.	  Wordt	  het	  je	  
allemaal	  te	  warm,	  dan	  neem	  je	  duik	  in	  het	  
verfrissende	  water	  en	  klim	  je	  via	  het	  
zwemtrappetje	  gewoon	  weer	  aan	  boord	  voor	  
een	  lekker	  hapje…	  

Loosdrechtse	  plassen:	  Almere:	   Gooimeer:	  
Op	  het	  Gooimeer	  is	  het	  altijd	  gezellig	  
druk	  met	  plezierzeilschepen,	  
plezierjachten	  en	  beroepsvaart.	  Maar	  
naast	  al	  die	  drukte	  is	  het	  ook	  mogelijk	  
een	  plekje	  te	  vinden	  aan	  een	  van	  de	  
vele	  eilandjes	  in	  het	  Gooimeer.	  Denk	  
hierbij	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  Schelp	  of	  
Dode	  Hond.	  Ook	  al	  zijn	  dit	  wat	  vreemde	  
namen,	  een	  vreemde	  snuiter	  als	  jij	  past	  
daar	  prima	  waar	  je	  vaak	  met	  andere	  
gasten	  rond	  een	  houtvuurtje	  gezellige	  
verhalen	  kan	  vertellen.	  


