
OP DRINGEND VERZOEK VAN DE KNRM

organiseert Rotary Club ‘s-Gravenhage Residentie
ook in 2010 een Beachparty met diner in AT SEA.

Plaats: Restaurant At Sea in Scheveningen
Datum: zaterdag 11 september 2010

Doel: een geweldige avond hebben en
de opbrengst schenken aan de KNRM.

Verslag Beachparty 2009
Op een zonovergoten zaterdag werden op
zaterdagmiddag de gasten verwelkomt in
restaurant At Sea. Voor de liefhebbers was
er de mogelijkheid om een tochtje met de
reddingboot te maken, voor menigeen een
zeer bijzondere ervaring. De brigade van
At Sea toverde een geweldig diner uit de
keuken dat alle gasten zich goed lieten
smaken. De stemming zat er goed in, ook
tijdens de veiling van “maritieme diensten”
voor het goede doel. Aan het einde van de
avond kon de Rotary Club een zestal
overlevingspakken met personal beacons
worden overhandigd aan de KNRM afdeling
Scheveningen. Lees meer op:

Programma 2010
U wordt vanaf 17.00 verwacht bij restaurant At Sea (www.restaurantatsea.nl). Daar kunt u
kennis maken met het werk en het materiaal van de KNRM en meevaren op de Kitty Roosmale
Nepveu, de grote reddingboot van Scheveningen. Na een aperitief wordt een prachtig driegangen
uitgeserveerd van sterrenkwaliteit. Na het diner is het tijd voor swingende muziek en kunnen de
voetjes van de vloer. Uiteraard zullen we tijdens de avond op gepaste wijze “met de pet” rondgaan
om een mooi bedrag voor de KNRM bijeen te krijgen. Wij hopen u op onze Beachparty te mogen
begroeten, maar bestel snel kaarten, want op is op.

De KNRM Scheveningen
De KNRM redt mensen sinds 1824. Het reddingwerk wordt uitgevoerd en ondersteund door 1.000 vrijwilligers, die 24
uur per dag inzetbaar zijn onder alle omstandigheden. Jaarlijks worden meer dan 1.500 reddingen en hulpverleningen
uitgevoerd. De kosten voor deze professionele vrijwilligersorganisatie en haar reddingboten worden geheel gedekt door
lidmaatschappen, donaties en legaten. www.knrm.nl

Beachparty (incl. aperitief, diner, koffie, entree, excl. wijn en drank) € 70,- pp.
Reserveer nu kaarten via de leden van Rotaryclub of stuur een mailtje naar

rotary.at.sea@gmail.com

http://www.knrm.nl/30waar_wij_zijn/10reddingstations/scheveningen/04nieuws/?TheArticle=13846
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