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EXTRA EDITIE

04-09:
NO VLOOT BEZOEKT
ENKHUIZEN VANUIT
STAVOREN

FELLOWSHIP

NAUTICA

FELLOWSHIP

HISTORIE

FELOWSHIP

Dat zijn de trefwoorden voor het evenement, dat de NO vloot
Op 04 september a.s. organiseert.
Niet alleen voor NO vloot leden, maar voor iedere IYforian in
Nederland die weer eens echt fellowship wil beleven!

Deze Rotavloot telt 4 pagina’s
inhoud

Aankondiging NO vloot nazomerbijeenkomst 04-09

Pagina 2

ROTAVLOOT

THE BRIDGE
Cmd. Neth.Fleet: Ebe Veerman
Tel.:
0595 441926
Past Cmd. N.Fleet: Joost de Beer
Tel:
078 6130074
secretary:
Evert van der Stroom
Tel:
0317 621889
E-mail:
e.stroom@wxs.nl
Treasurer:
Rolf Domenie
Tel.:
0598 322066
Ledenadmin
Pieter van Duijn
tel.:
023 5383474
Cmd. ZW vloot: Henny van Loos
broek
Tel:
013 4631483
Cmd.NOvloot:
Adriaan Holm
Tel:
050 4061755
Redactie Rotavloot Chiel MarienTel:
0575 545439

COLOFON
Redactie Rotavloot: Chiel Marien
Berkelkade 10, 7201JE Zutphen
tel/fax:
0575 545439
e-mail: mh.marien@introweb.nl
Drukker: Aquarius repro, Zutphen
tekeningen: Chiel Marien
Rotavloot verschijnt 4 x per jaar:
januari, april, september, en special;
Inzendingen uiterlijk : 15-12, 15-03
en 15-08,
bij voorkeur per e-mail;
of een floppy 3,5 of CD Rom kan.
Website IYFR:
www.iyfr.nl

UITNODIGING

Aan: alle IYForians en hun first mates,

De bridge van de NO vloot heeft het genoegen u allen uit
te nodigen voor de nazomer bijeenkomst. Dit jaar een andere opzet, waarbij fellowship voorop zal staan.
Wij zullen 's morgens vanuit Stavoren met het comfortabele salonschip 'Bep Glasius' over het IJsselmeer naar Enkhuizen varen, onder het genot van koffie met wat lekkers erbij.
In Enkhuizen zullen we een bezoek brengen aan het buiten museumpark van het Zuiderzee Museum. Meerdere huisjes dateren
er nog van de VOC tijd.
De lunch zullen we gebruiken in het museumrestaurant 'Het Peperhuis' Hier zal een heerlijk uitgebreid zomers lunchbuffet voor
ons klaar staan.
Na de lunch wordt de groep opgehaald door een gids, waarna
een rondleiding van een uur begint, met een reis door de tijd en
verhalen over het leven 100 jaar geleden.
De rest van de middag kunt u het museum op eigen gelegenheid
verkennen. De ambachtslieden in het museumpark doen werk
dat tegenwoordig niet meer bestaat of radicaal is veranderd. Wie
weet nog, wat een zeilmaker, een wasbaas en een kuiper precies
deden?
's Avonds terug in Stavoren wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in stadsboerderij 'De Koebrug'.

KOMENDE EVENEMENTEN

Verschijningsdatum
Volgende
ROTAVLOOT:
sept
2010

N.O. VLOOT

Copij
Uiterlijk
15-08-2010

04 september: nazomerbijeenkomst met vaarprogramma
BRIDGE

Website IYFR
www.iyfr.nl

13 november: Algemene ledenvergadering
In Andijk
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Programma:
9.45
10.05
11.40
12.00

uur
uur
uur
uur

:verzamelen in Stavoren bij de Stavoren-Enkhuizen boot 'Bep Glasius'.
:vertrek Bep Glasius naar het Ijsselmeer.
:aankomst Enkhuizen, wandeling naar het museumpark.
:lunch in het Peperhuis
13.00 uur
:rondleiding museumpark
14.00 uur
:bezoek op eigen gelegenheid
15.30 uur
:koffie/thee met iets lekkers in het Peperhuis
16.30 uur
:vertrek 'Bep Glasius' Enkhuizen, weer naar Stavoren.
18.05 uur
:aankomst Stavoren.
18.15 uur
:gezamenlijke maaltijd in de Stadsboerderij 'Koebrug' in Stavoren.
19.30 uur
:sluiting.

Kosten:
Dit fraaie uitgebreide dag programma wordt u aangeboden voor het geringe bedrag van
€ 50,00 p.p.
U begrijpt, dat daar geld bij moet, vanuit de algemene reserve.
Extra drankjes komen voor eigen rekening.
Alle reden, om u in groten getale op te geven.
Aanmelden:
Opgave: liefst per e-mail bij Frits Bartels, fbar@planet.nl.
Of schriftelijk: Haven 38, 9084BD te Goutum.
Graag aangeven met hoeveel personen u komt.
Uw eventuele gasten, potentiele nieuwe leden, zijn ook van harte welkom.

Stavoren:
Parkeermogelijkheid tegenover het station

Bep Glazius.
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Schots Restaurant
In het watersportstadje Stavoren bevindt zich ons gemoedelijk en sfeervol Schots restaurant
‘Stadsboerderij De Koebrug’. Sinds 2000 serveren

de landelijke Schotse keuken; deels traditioneel bereid, maar soms ook wat meer gewaagd.
In Schotland vind je niet alleen heerlijke recepten,
maar ook een heel bijzondere drank; door de Kelten
'uisge beatha' genoemd, ook wel bekend als 'water
of life'. Graag serveren wij een heerlijke Schotse Single Malt Whisky uit onze meer dan 400 soorten tellende Whiskybar.

Bezoek onze web-site
www.iyfr.nl

ROTAVLOOT

wij bijzondere gerechten die hun oorsprong vinden in

INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS

Restaurant de Koebrug, Stavoren

PORT BETAALD
PORT PAYE
ZUTPHEN
NETHERLANDS

ADRES STICKER

Verzendadres:
Berkelkade 10
7201 JE Zutphen

