
GA MEE RICHTING ZEE!
EXPEDITIE OOST VAN 16-19 AUGUSTUS 2018 

EEN 4 DAAGSE ONTDEKKINGSREIS

STRUINEND, VAREND EN FIETSEND

LANGS & OVER DE WAAL, RICHTING ZEE!

Wij trekken langs de grote rivieren 
en komen op plekken waar we anders nooit 

een voet aan de grond zouden hebben gezet,

Wij gaan uitdagingen aan 
die we anders zeker vermeden zouden hebben, 

door samen te reizen worden vreemden vrienden 
en leer je ook jezelf beter kennen.

Wij vergeten de tijd, 
onze horloges geven alleen de dagen aan. 

Iedereen die met ons meereist zal zich het verhaal, 
het gevoel en de beelden herinneren, 

maar zeker ook elkaar! 
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Wat gaan we doen?
Tijdens de Ri4daagse EXPEDITIE OOST trekken we te voet, met boten, 
scheepjes en fietsen - in vier dagen tijd - van het begin van de Waal bij 
de Millingerwaard, naar Slot Loevestein, een kasteel pal aan de rivier.   
Vier dagen lang wind, water, avontuur,  ruimte en mooie ontmoetingen 
langs en op de rivier en in de ruige uiterwaardnatuur.

Bij Slot Loevestein zijn we precies op de helft van onze reis naar zee,  
die we in 2019 volbrengen tijdens de Ri4daagse EXPEDITIE WEST.

EXPEDITIE WEST  2019 16-19 AUG 2018  EXPEDITIE OOST

Belevingstocht
De Ri4daagse EXPEDITIE OOST is behalve een fantastische 
tocht langs en over de Waal, ook een belevenis omdat er 
onderweg, zo nu en dan, op het landschap en de reis 
geïnspireerde dingen gebeuren die je het landschap op een heel 
andere manier laat ervaren.

Wil je meer weten hierover?  
Kijk dan op de Ri4daagse website, hier kun je je ook inschrijven op 
de nieuwsbrief.   We houden je graag op de hoogte!
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