
- Vanaf 17:45 inscheping aan boord van De Ark, aangemeerd aan de Steenkaai in het centrum van  
Vilvoorde (halte Waterbus) ter hoogte van Brasserie Canal. 

- Om 18:10 start van de avondlijke boottocht dwars door Brussel naar Sint-Pieters-Leeuw.  
Versassingen in de sluizen van Molenbeek en Anderlecht. 
Wie er niet in slaagt om de boot te nemen om 18:10 in Vilvoorde kan ook nog om 19:00 op de boot 
stappen in Brussel - Sainctelette, aan de aanlegplaats van de Havenlaan (voor KBC).     
Toelichting bij de ontwikkelingen langs het kanaal. Diner met aansluitend dessertenbuffet. 

- Tussen 20:45 en 21:00 aankomst aan de sluis van Ruisbroek, ontscheping en einde van het  
zomeravondtochtje van KTB. 

Aansluitend vervoer bij het avondprogramma van donderdag 24/8/2017 
Dit jaar hebben we er expliciet voor gekozen om geen autocar te voorzien om naar de startplaats van 
de boot in Vilvoorde te komen of om na afloop van de boottocht vanuit Ruisbroek terug te keren naar 
Vilvoorde. Er is een goed fietspad tussen Ruisbroek en Vilvoorde en er is een zeer snelle treinverbinding. 
Uiteraard kan iedere deelnemer dit aansluitend vervoer zelf regelen. Wie de fiets wil gebruiken voor dit 
voorafgaand vervoer van Ruisbroek naar de startplaats te Vilvoorde, kan er steeds op rekenen dat de fiets 
mee op de boot kan. Kiest u niet voor de fiets of voor ander individueel aansluitend vervoer, dan bevelen 
we aan om samen met ons de trein te nemen om van Ruisbroek-station naar Vilvoorde te reizen, hetzij 
voorafgaand aan de boottocht, hetzij na afloop van de boottocht. 

Met de trein van Ruisbroek naar Vilvoorde op donderdag 24/08/2017.  
We voorzien een groepsticket: verwittig ons dus zeker vóór 16/08 als u de trein neemt. 
Heenreis:  17:20 Vertrek in het station Ruisbroek (spoor 2, trein naar Leuven). 
 17:27  Overstap in Brussel-Zuid (van spoor 16 naar spoor 18) waar de trein richting  
  Turnhout ons om 17:33 vervoert naar Vilvoorde.
 17:52  Aankomst Vilvoorde-station. 
Van het NMBS station Vilvoorde is het 10 minuten wandelen naar de aanlegplaats van het schip aan de 
Steenkaai te Vilvoorde (Brasserie Canal).    
Terugreis:  21:20  Vertrek in het station Ruisbroek (spoor 2, trein naar Leuven). 
 21:27  Overstap in Brussel-Zuid (van spoor 16 naar spoor 17) waar de trein richting  
  Turnhout ons om 21:33 vervoert naar Vilvoorde.
 21:52  Aankomst Vilvoorde-station. 
Van het NMBS station Vilvoorde is het 10 minuten wandelen naar de aanlegplaats van het schip aan de 
Steenkaai in Vilvoorde (Brasserie Canal).
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