
IYFR Update Pinksterweekend 2019    Numansdorp, 3 mei 2019 

Beste Iforians, 

De voorbereidingen voor ons komende Pinksterweekend zijn in volle gang. Inmiddels hebben 11 
boten met totaal 33 deelnemers zich aangemeld, een mooie opkomst! 

Graag willen we jullie van de voortgang op de hoogte stellen. Ook hebben we nog een paar vragen 
aan de deelnemers. Het gaat om het volgende. 

Vrijdagavond 

Onderweg naar Dordrecht verzamelt een aantal boten zich vrijdagavond 7 juni in de jachthaven van 
Strijensas. Wij willen graag voor hen die dat willen een ligplaatsen reserveren, en als daar 
belangstelling voor is een plekje voor een gezamenlijk diner in het havenrestaurant “De Batterij” om 
19:00. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. 

Dan een optie voor de zondagmiddag: 

De Rotterdam 



De Rotterdam, ontworpen door Rem Koolhaas, is geopend in 2013. Het is het grootste 
multifunctionele gebouw in Nederland, gebouwd op een stuk grond ter grootte van slechts een 
voetbalveld. De vloeroppervlakte van het gebouw is 162.000 m2, de bouwkosten waren € 340 
miljoen.  

Wij bieden jullie de mogelijkheid mee te gaan op een rondleiding van 1 uur door dit opzienbarende 
gebouw.  We gaan onder andere naar een van de bovenste verdiepingen, waar we een 360˚ zicht 
hebben op de stad. 

De rondleiding is gepland op zondag van 15:30 tot 16:30 uur. Hoewel De Rotterdam dicht bij de 
jachthaven ligt (circa 20 minuten lopen) hebben wij voor hen die dat willen een watertaxi geregeld. 
Deze vertrekt om 15:10, en brengt ons na afloop ook weer terug naar de Entrepothaven. 

En verder: 

Bij de diners zullen we uiteraard rekening houden met eventuele allergieën, veganisten, 
geheelonthouders etc. etc. Verzoek is dan ook of jullie per mail eventuele dieetwensen willen 
doorgeven. 

Kortom: 

 Wie wil vrijdagavond een ligplaats in Strijensas? 
 Wie eet vrijdagavond een hapje mee in De Batterij? 
 Wie gaat er mee op excursie naar De Rotterdam? 
 Wie wil daarheen en weer terug per watertaxi? 
 Wie heeft dieetwensen en welke zijn dat? 

Graag zien we jullie spoedige reactie per mail naar onze onvolprezen secretaris 
jw.vandermarel@live.com met een cc’tje naar haravanderheul@gmail.com. 

Hartelijke groet, 

De Pinksterweekend-commissie. 


