
wint ontwerpprijs“, 

“Nieuw product be-

spaart u tijd“, 

“Resultaten leden-

werfactie boven ver-

wachting“ en 

“Binnenkort bij u in de 

buurt“. 

Dit artikel kan 75 tot 

125 woorden bevatten. 

De kop is een belangrijk 

onderdeel van de 

nieuwsbrief. Denk daar-

om goed na over de 

bewoording. 

De kop moet in een 

paar woorden de inhoud 

van het artikel weerge-

ven en lezers trekken. 

Bedenk alvast een kop 

voordat u het artikel 

schrijft. Op deze manier 

hebt u een houvast 

tijdens het schrijven. 

Een paar voorbeelden 

van koppen: “Product 

Kop tweede artikel 

Marnemoende biedt 

meer dan het overnach-

ten in onze Trek—In, 

onze kampeervlotten, 

met de tent, camper of 

boot. 

Wandelen:  Vanuit 

TOP Marnemoende kun 

je verschillende routes 

met verschillende af-

standen van 1,5 tot 17 

km lopen. Deze routes 

zijn op papier verkrijg-

baar. Op ca 1,5 km 

afstand ligt het 60 ha 

grote IJsselsteinse Bos. 

Eendekooi Klompenpad 

 

Fietsen: Fietsroutes in 

de omgeving zijn ver-

krijgbaar. Lengte vanaf 

15 km tot 63 km. Mar-

nemoende verhuurd E-

bikes. Voor boodschap-

pen even naar IJssel-

stein hebben we een-

voudige leenfietsen 

beschikbaar. 

Keola Texel E-Bike 

Kanoën: De jachtha-

ven met het erachter 

gelegen natuurgebied-

je, en de Hollandse 

IJssel zelf is uitstekend 

te verkennen met een 

kano. Voor een dagje 

uit is IJsselstein met 

haar stadsgracht uitste-

kend geschikt. 

Kano’s te huur 

Varen: De Hollandse 

IJssel en haar omge-

ving biedt veel vaarmo-

gelijkheden. Wij hebben  

6 vaarroutes beschik-

baar voor onze verhuur 

motorboten (5 persoons 

met buitenboordmotor) 

of onze achtpersoons 

verhuur sloepen. Te 

reserveren met onze 

goedweer garantie (tot 

op de vaardag bij 

slechtweer kosteloos te 

annuleren). Vooral het 

rondje Linschoten, 5,5 

uur varen is een aanra-

der) 

Het bezoeken waard: 

IJsselstein:Historische 

stadskern, met twee 

Nicolaaskerken waarvan  

een basiliek, een koren-

molen, Kasteeltoren en 

een stadsmuseum. 

Oudewater: met de 

bekende Heksenwaag 

en het Touwmuseum. 

Utrecht: Stad met vele 

winkels, Domtoren, Oude 

Gracht en haar vele mu-

seums. 

Wat te doen 

Voor een aangenaam verblijf 
Woerden: De Kaasstad in 

opkomst, nadat de Romei-

nen de stad hebben verla-

ten. 

Kasteel de Haar: en het 

dorpje Haarzuilen, met 

haar prachtige park. 

Waterliniemuseum: in 

fort Vechten Bunnik. Dit 

net geopende museum  

over de Oude en Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

De Utrechtse Waarden: 

met haar weidse uitzichten 

over de weilanden omslo-

ten door de prachtige ri-

vieren: De Lek, De Hol-

landse IJssel, de lange 

Linschoten en de Vlist 

Restaurant Rivers Mar-

nemoende: Boven een á 

la Carte Restaurant met 

een kleine hapjes bar. 

Beneden een prachtig wa-

ter gericht terras. Hier is 

een wat eenvoudiger maal-

tijd te verkrijgen. 

Pannenkoekenrestau-

rant en midgetgolf De 

Roozeboom: op ca 1,5 

km (loop) afstand 

Ma rn em oe nd e  
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