Vereniging Van Oud-Employés der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
Uitnodiging Paketvaartlunch kring Noordoost
Zaterdag 14 april vanaf 11.00 uur aan boord van de Witte Zwaan
Eemskanaal NZ, achter Praxis Damsterdiep 315, 9713 EH Groningen

Tegelberg bouwjaar 1938 nog gedeeltelijk in oorlogskleuren. Aquarel Evert Sikkema

Beste (ex) collega’s,
Graag nodig ik jullie uit voor de voorjaarsbijeenkomst in Groningen op 14 april. Zoals gebruikelijk
staat vanaf 11.00 de koffie met spec(erijen)koek weer klaar in de salon van de Witte Zwaan.
Traditioneel zorgt Binsar Sipahutar van Toko Semarang aan het Zuiderdiep omstreeks 13.00 uur
weer voor een èchte Indische rijsttafel.
Ook nu is de salon weer kleurrijk ingericht met aquarellen van Evert Sikkema die op verzoek en
redelijk geprijsd uw favoriete bootje vereeuwigd. Hebt u memorabilia uit uw varenstijd neem ze mee
en laat collega’s er ook van genieten
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.
Reist u per trein en is uw aankomsttijd tussen circa 10.15 uur en 11.30 uur?
Neem dan uiterlijk 10 april contact met mij op om vervoer te regelen.
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 en/of introducés door ervoor te zorgen dat uiterlijk 7 april
€ 22,00 per persoon is overgemaakt op bankrekening NL59ABNA0514278269 t.n.v. A. Mulder.
Bij afmelding vóór 9 april kan ik het betaalde bedrag terugstorten. Daarna is dat niet meer mogelijk.
Aan boord zijn drankjes tegen zeer aantrekkelijke zeeprijsjes verkrijgbaar.
Graag tot ziens 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

Noteer alvast de najaarsbijeenkomst
op zaterdag 13 oktober 2018

