
Uitnodiging 
voor deelname aan diverse activiteiten tijdens het bezoek van een delegatie vanuit Rotaryclub Hatfield 

 

Beste Rotary-vrienden, 

 

Van donderdag 2 juni tot en met zondag 5 juni a.s. zal een twintigtal gasten van Rotaryclub Hatfield bij 

ons op Schouwen-Duiveland verblijven. Er bestaat al een jarenlange traditie dat in de even jaren leden 

en partners van Rotaryclub Hatfield naar Schouwen-Duiveland komen en in de oneven jaren wij met een 

afvaardiging van leden van onze club en partners naar Hatfield afreizen. Bij deze traditie hoort een 

gezellig programma met volop gelegenheid voor fellowship en bezoek aan diverse interessante locaties. 

Dit jaar hebben wij er voor gekozen het gehele programma op Schouwen-Duiveland te laten 

plaatsvinden. Een deel van het programma is ook bestemd voor alle leden van onze club en hun 

partners. 

 

Op donderdag 2 juni halen de gastheren en -vrouwen hun gasten aan het eind van de middag op bij de 

verzamelplaats restaurant De Werf in Zierikzee. De meeste gasten maken gebruik van homehospitality 

en een zestal gasten verblijft in een hotel en zullen door leden van onze club tijdens hun verblijf worden 

begeleid. 

 

Wij hebben een 2-tal activiteiten georganiseerd waarbij alle leden van onze club en hun partners van 

harte zijn uitgenodigd om deel te nemen: 

1. 

Op vrijdag 3 juni een Meet and Greet met de gasten uit Hatfield.  

Jullie zijn dan met partner van harte welkom vanaf 19.00 uur aan boord van MS De Onrust in de haven 

van Burghsluis, waar om 19.30 uur de trossen worden losgegooid.  

 

              
 

Aan boord zullen wij genieten van de Oosterschelde en van diverse vlees- en visgerechten die worden 

bereid in het Green Egg. 



 
Hopelijk zullen we deze avond zeehonden en bruinvissen kunnen spotten.  

Rond 22.30 legt de boot weer aan in de haven van Burghsluis. 

Dresscode voor deze avond is casual.  

De kosten voor varen en eten bedragen €35,00 per persoon excl. dranken. 

LET OP: DEZE BIJEENKOMST KOMT IN DE PLAATS VAN DE GEBRUIKELIJKE LUNCH OP VRIJDAG!! 

 

3.  

Op zondag 5 juni van 12.00-14.00  uur is een afscheidslunch thuis in Bruinisse bij onze voorzitter Frans 

Muller. Namens Frans nodigen wij jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, eveneens met partner. 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door middel het inschrijvingsformulier op de website. Dit kan 

tot uiterlijk 20 mei a.s. Graag duidelijk aangegeven aan welke van de twee genoemde activiteiten je deel 

wilt nemen door het invullen van het aantal gewenste deelnemers (1 of 2).  

Gastheren en -vrouwen en begeleiders van hotelgasten hoeven zich niet meer aan te melden, zij deden 

dat reeds eerder. 

 

Wij hopen velen van jullie te ontmoeten bij deze activiteiten. 

 

De commissie contactclubs: Guus van Goethem, Leo Braal, Klaas Delfsma, Carien Cankrien 


