Vereniging Van Oud-Employé’s der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
Uitnodiging Paketvaartlunch kring Noordoost
Zaterdag 13 april vanaf 11.00 uur aan boord van de Witte Zwaan
Eemskanaal NZ, achter Praxis Damsterdiep 315, 9713 EH Groningen

ms Boissevain bjr 1937, aquarel Evert Sikkema

Beste Allemaal,
Graag nodig ik jullie weer uit voor de voorjaarsbijeenkomst in Groningen op zaterdag 13 april 2019.
Vanaf 11.00 uur staan koffie en spec(erijen)koek weer klaar in de salon van de Witte Zwaan,
de plaats ook waar de maritieme aquarellen van Evert Sikkema zijn te bewonderen.
In het achteronder steekt Gerard Speld, oud-Stuurman bij de KJCPL en oud-Directeur van
Pattje Shipyards in Waterhuizen, om 12.15 uur van wal met door laptop en beamer
ondersteunde lezing:
Varen bij de KJCPL en schepen bouwen aan het Winschoterdiep
Vervolgens valt er vanaf 13.00 uur weer te genieten van een echte Indische rijsttafel van Binsar
Sipahutar van Toko Semarang aan het Zuiderdiep.
Gedurende de dag is er gelegenheid elkaar aan boord van het oude Elbe-scheepje te ontmoeten en
terug te blikken op Tempo Doeloe.
U kunt zich aanmelden (met partner en/of introduce) door ervoor te zorgen dat op 6 april
€ 22,00 per persoon is overgemaakt op bankrekening NL59 ABNA 0514 27 82 69 t.n.v. A. Mulder.
Bij afmelding vóór 9 april kan ik het betaalde bedrag terugstorten. Daarna is dat niet meer mogelijk.
Reist u per trein en is uw aankomsttijd tussen circa 10.15 en 11.15 uur, neem dan uiterlijk 6 april
contact met mij op om zo nodig vervoer te regelen.
Route: De Witte Zwaan ligt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal, achter Praxis Bouwen tuincentrum, Damsterdiep 315. Gratis parkeren vóór de Praxis en op de kade bij de Witte Zwaan.
Tot 13 april aan boord van de Witte Zwaan,
Anne Mulder
Email: kring_noordoost@kpm1888.nl

I.v.m met het 95 jarig jubileum is
er geen najaarsbijeenkomst

