
                                                                                   
 

 

             
 
ROTARY CLUB ZIERIKZEE   
 

 

uitnodiging citytrip Rotterdam 
                                                      

 
De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten nodigt u en uw partner van harte uit voor een excursie naar 
Rotterdam op vrijdag 20 maart a.s., waarbij de architectuur centraal staat.  
Wij gaan er vanuit dat voor deze unieke partneractiviteit voldoende belangstelling bestaat, zodat we 
gebruik kunnen maken van diverse gespecialiseerde gidsen en vervoer per bus.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00 uur vertrek per bus uit Zierikzee 
14.00 uur aankomst Markthal  
14.15-15.15 uur Tour op maat door de Markthal en gebouw 
15.15-16.00 uur Vrije tijd Markthal. 
                          U kunt op eigen gelegenheid de markt verkennnen en/of  

   iets drinken (op eigen kosten) 
16.00 uur vertrek van de Markthal naar De Rotterdam 
16.30-17.30 uur Tour op maat door De Rotterdam 
17.45 uur drankje aan de bar van NHOW hotel met fraai uitzicht over de Maas  
18.30 uur lopend buffet in het restaurant van NHOW hotel  

      ca. 22.00 uur terug in Zierikzee 
 
De kosten bedragen € 75,00 per persoon. Omdat er i.p.v. 2 partnerbijeenkomsten slechts nu  
nog 1 bijeenkomst georganiseerd wordt, vraagt de commissie begrip voor deze deelnameprijs.  
Wij stellen tevens voor dat we de drankjes die wij bij het buffet nuttigen voor eigen rekening nemen.  
 
Voor hen die niet deel kunnen nemen aan het middagprogramma bestaat de mogelijkheid om alleen 
van het diner gebruik te maken. Uiteraard met eigen vervoer. De prijs bedraagt dan € 35,00 
 
Opgave voor deelname graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 maart via de website met 
vermelding of u de hele middag en avond of alleen deel neemt aan het diner. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deel te nemen dan verzoeken wij u dringend zich af te melden. 
 
 
De commissie rekent op een grote opkomst. 
 
 
 
 
                                                                                                                       
Zierikzee, 24 februari 2015 
 
 
 
De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten,  
 
Pieter de Groot, Carien Cankrien,  
Dies van ’t Leven, Siemco Louwerse                           


