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Om 08.00 uur vertrok een volle bus richting De Meern voor een koffiestop met
gebak bij La Place. Na de koffie stapte iedereen rond 10.15 uur weer in de bus
om de weg te vervolgen naar Rotterdam. Ik hoef u niet te vertellen dat dit met
gejuich werd ontvangen. Na aankomst bij de haven lag er al een Spido boot op
ons te wachten voor een boottocht van 75 minuten in de haven van Rotterdam.
Het weer zat niet helemaal mee (iets regenachtig) om bovendeks plaats te nemen
maar dat mocht de pret niet drukken, ook achter het raam benedendeks kon je
volop genieten van deze bijzondere rondvaart door één van de grootste zeehavens
ter wereld.

We zagen de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan ons voorbij
glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en een hypermoderne
overslag van duizenden containers en natuurlijk het voor vele miljoenen gerenoveerde stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de H.A.L.
(Holland Amerika Lijn)
Na de boottocht liepen we in optocht naar het lunchadres (Biblio) dat op slechts
6 minuten lopen van de Spido boot lag. Vervolgens stond chauffeur Rob met de
Bus om 14.15 uur al weer klaar om de groep af te zetten bij de hoogste uitkijktoren
van Nederland, jawel de Euromast.
Een paar snelle liften brachten ons met hoge snelheid in
een paar seconden naar het uitkijk-platform op bijna 100
meter. Enkelen van de groep vonden dat nog niet hoog
genoeg en zij gingen met een draaiende en doorzichtige
Euroscoop lift verder naar de top van 185 meter voor een
werkelijk fantastisch uitzicht over Rotterdam.
Ook was het mogelijk om vanaf het uitkijkplatform te
abseilen of naar beneden de tokkelen met een snelheid
van 100 km per uur, maar die actie was voor onze groep
te hoog gegrepen. We zijn allemaal weer keurig met trap
en lift beneden gekomen.
In Harderwijk hebben we als afsluiter van de dag rond 18.00 uur nog genoten van
een heerlijk diner bij restaurant Slenkenhorst en om 20.00 uur stapte de gehele
groep na een fantastische dag weer uit bij de Kastanjestraat.

Bingo 20 oktober 2018.
Op zaterdag 20 oktober organiseert het bestuur weer een gezellige
Bingo dansant in café restaurant Stilo.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Ook dit keer zijn er
weer mooie prijzen te winnen.
De hoofdprijs is € 90,00 en aan beide zijden € 22,50.
Leden en donateurs mogen één introducé meenemen.

Op zaterdag 8 december organiseren wij een Kerstreis naar Dortmund de grootste
stad van het Ruhrgebied met 600.000 inwoners.
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Kerstreis 8 december 2018.

De stad is rond die tijd zeer sfeervol en mooi
aangekleed met 45.000 lampjes. Het is een
grote kerstmarkt met meer dan 300 kraampjes.
De kosten van deze reis bedragen voor leden
En donateurs € 15,00 voor introducees € 17,00.
Om ongeveer 08.00 uur vertrekken wij met de bus en rond 19.00 uur zijn wij weer
thuis.
U kunt zich vanaf heden tot 20 november 2018 (met ingevuld strookje en betaling
van de kosten) opgeven bij dhr. H.v.d. Ploeg, Diezerhoven 5.
Let op VOL=VOL maar de Kerstreis gaat alleen door bij een minimale bezetting
van 30 personen.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door de nieuwe sponsor.
Het betreft hier de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. Het adres voor
diverse cursussen op EHBO gebied. Kijk voor de mogelijkheden
op www.knvehbo.nl of stuur een mail naar info@knvehbo.nl

