
IYFR SW FLEET

PINKSTERWEEKEND 2019 !

Beste Iforians,

Van harte nodigen wij jullie uit voor de 2019-editie van ons Pinksterweekend van

zaterdag 8 tot maandag 10 juni.

Dit jaar staat in het teken van een bezoek aan twee fantastische steden met een sterke

band met het water. Op zaterdag 8 juni heten we iedereen welkom om 13:00 uur in de 

Wijnhaven in Dordrecht, midden in het historische oude centrum. Na dit weerzien

gaan we gezamenlijk op een rondvaart door Dordrecht met de elektrisch

aangedreven Dordtevaer.

Aansluitend houden we de traditionele steigerborrel. Daarna dineren we in het nabijeAansluitend houden we de traditionele steigerborrel. Daarna dineren we in het nabije

Restaurant Bellevue, waar we de "Noord en Oude Maas" zaal tot onze beschikking 

hebben, met uitzicht op de rivieren.

Op 9 juni is er palaver om 10:00, waarna we om 10:30 vertrekken voor een vaartocht 

over de Noord en de Nieuwe Maas naar de Entrepothaven in Rotterdam, waar

we ligplaatsen hebben gereserveerd bij Rotterdam Marina. De zeilboten zullen daar

aankomen rond 14:30 uur. De motorboten misschien wat eerder…..



In de middag is enige tijd vrij te besteden, bij elkaar aan boord, in het nabije centrum

of in het karakteristieke Katendrecht. Voorstellen volgen nog!

Aan het einde van de middag gaan we, te voet of per watertaxi, naar het roemuchte

Hotel New York, waar we zullen dineren in de Tuschinsky-zaal.

De avond zal feestelijk worden afsloten met live muziek van de band FOOTPRINT .

Op tweede pinksterdag om 10:00 nemen we afscheid. 

De kosten bedragen € 125,- per persoon exclusief havengelden.De kosten bedragen € 125,- per persoon exclusief havengelden.

Afhankelijk van het verloop van de twee avonden wordt een bijdrage

gevraagd voor de drankjes bij de diners.

Aanmeldingen graag zo snel als mogelijk bij Jan Willem van der Marel, 

jw.vandermarel@live.com

onder opgave van namen deelnemers, naam en afmetingen schip en 

eventuele bijzonderheden rond dieetwensen etc.

De penningmeester stuurt een faktuur……..

Uiteraard hopen we jullie allemaal te verwelkomen!

Na aanmelding volgt uitgebreide informatie over vertrek- en aankomsttijden,

stroomrichtingen, brugopeningstijden, marifoonkanalen etc. etc.

Voorstel is om zo veel mogelijk gezamenlijk in een of meer konvooien te varen

van Dordrecht naar Rotterdam.

Voorafgaand aan het weekend is er de mogelijkheid om onderweg naar Dordrecht

op vrijdagavond te overnachten in de jachthaven van Strijensas, waar ook

gezamenlijk wat kan worden gegeten. Als daavoor belangstelling is, dit graag

doorgeven zodat wij kunnen reserveren.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Annette van der Heul,

06 518 36 018 of haravanderheul@gmail.com


