
 

 

 
 
 

 

   

Aankondiging “Rokus de Groot tocht” 
 
 
Beste Rotarians,  

 

Sommigen onder u zijn hiervan al op de hoogte, omdat ik de eer heb gehad dit tijdens het Zomercarrousel 
kenbaar te kunnen maken. 

Mijn vader, wijlen Rokus de Groot, heeft zover ik heb vernomen in samenwerking met dhr. Joop van 
Overbeek uiterst aangename Mosseltochten georganiseerd. 

Dit evenement heeft vele jaren plaatsgevonden en was naast de Zomercarrousel het evenement dat de 
omliggende Rotary clubs verbond. 

Tijdens de uitvaart van mijn vader heeft toenmalig Rotary club voorzitter Piet van Mourik van Purmerend- 
Waterland in zijn speech aangeven dat de Mosseltocht in het vervolg de ‘Rokus de Groot tocht’ gaat heten. 

De laatste Mosseltocht is alweer twee jaar geleden. Zelf ben ik intussen, naar alle tevredenheid en eer, 
toegetreden tot de Rotary familie en wel in dezelfde club als mijn vader, Rotary Pumerend-Waterland. 

Dus dit geeft mij de uitgelezen mogelijkheid en positie om de ‘Rokus de Groot tocht’ zelf te organiseren. 
Uiteraard met behulp van mede Rotarians. 

En wel op 21 September 2017 aanstaande. 

Nu ben ik er zeker wel van doordrongen dat het vrij kort dag is, maar ik wil toch een poging doen om dit 
mooie evenement mogelijk te maken. 

Dus hierbij de oproep naar diegene die gewoon lekker willen varen (uiteraard weersafhankelijk, denk aan 
zware onweersbuien, hevige regen en een te krachtige wind) om zich op te geven voor de 'Rokus de Groot 
tocht'.  

Uiteraard kan men zich ook alleen opgeven voor het nuttige van de mosselen en het aanhoren van 
de vermakelijke bevindingen van de deelnemers.  

 

De logistiek:  

Datum : 21-09-2017 

     16:00 uur verzamelen, naast Bistro De Oude Helling, Zuideinde 5, 1131 AC Volendam  

  17.00 uur start (het passeren van de startlijn) 

  18.30 uur finish (het passeren van de finishlijn) 

  19.30 uur diner bij Hotel Spaander, Mosselen 

Kosten : € 25,00 per persoon voor het diner 

 

Aanmelden tot uiterlijk 14 september via mail bij: David de Groot, ddegroot@dsshipping.nl 

 

* de indelingen en scheepsnamen volgen tzt. Dit naar aanleiding van het aantal aanmeldingen uiteraard. 

 

Met vriendelijk groet, 

David de Groot 

Voorzitter programmacommissie Rotary Pumerend-Waterland 
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