Vereniging Van Oud-Employé’s der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
Uitnodiging Paketvaartlunch kring Noordoost
Zaterdag 8 april, vanaf 11.00 uur aan boord van de Witte Zwaan
Eemskanaal NZ, achter Praxis Damsterdiep 315, 9713 EH Groningen

ms Roggeveen bjr 1954 aquarel Evert Sikkema

Programma
Vanaf 11.00 uur ontvangst met gratis koffie en speckoek in de salon van de Witte Zwaan.
12.00 uur Presentatie wereldreis. Voormalig stuurman Aldert Hesseling verwezenlijkt zijn
droom door de de Necton te laten bouwen, een zeewaardig zeiljacht, waarmee hij niet alleen
de oversteek over de Atlantische Oceaan naar Zuid Amerika kan maken maar ook Antarctica
kan aandoen. Aan de hand van beelden en filmpjes neemt Aldert ons onder andere mee
langs tal van droombestemmingen in de Stille Oceaan zoals Paaseiland, Australië, Papoea
Nieuw Guinea, Indonesië, Filipijnen en Japan. Via de Noordwest-Passage keert hij na
2 ½ jaar weer behouden thuis in Groningen.
13.15 uur Tijd voor de Indische rijsttafel van Binsar Sipahutar van Toko Semarang.
Tot circa 16.00 uur is er gelegenheid elkaar aan boord van het oude Elbe-scheepje te
ontmoeten en terug te blikken op Tempo Doeloe en opnieuw te genieten van de
scheepsaquarellen van Evert Sikkema.
Vervoer Reist u per trein en is uw aankomsttijd tussen circa 10.15 uur en 11.30 uur?
Neem dan uiterlijk 1 april contact met mij op om vervoer te regelen.
Route De Witte Zwaan ligt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal, achter
Praxis Bouw- en tuincentrum, Damsterdiep 315. Gratis parkeren vóór de Praxis en op de
kade bij de Witte Zwaan.
Aanmelden U kunt zich aanmelden (met partner of introducé) door ervoor te zorgen dat
uiterlijk 1 april €22,00 per persoon is overgemaakt op bankrekening NL59ABNA0514278269
t.n.v. A. Mulder. Bij afmelding vóór 1 april stort ik het betaalde bedrag terug.
Graag tot ziens op 8 april aan boord van de Witte Zwaan,
Anne Mulder Turnhoutsweg 3 8041 AN Zwolle
Tel. 038 421 86 12
Gsm 06 521 76 525
vaerderij@gmail.com

De najaarsbijeenkomst is op
zaterdag 14 oktober 2017

