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Geacht PaBeRo-lid,
In het voorjaar hoopt onze vereniging van Post-Actieven Belastingdienst
Rotterdam “PaBeRo” haar vierde lustrum te vieren.
Wij willen u op deze dag in de gelegenheid stellen om dat, net als vijf jaar
geleden, met elkaar op een unieke wijze te vieren.
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd het luxe partyschip “Marlina” van de
Rederij Fortuna uit Spijkenisse te reserveren, dat de hele dag tot onze
beschikking staat. Eenmaal ingescheept kunt u genieten van een fraai uitzicht
over en langs het water. De partyboot is zo groot dat er tot maximaal 250
PaBeRo-leden mee kunnen varen op deze jubileumcruise. Alles is gelijkvloers en
goed toegankelijk voor mindervaliden. Zo is er o.m. een invalidentoilet aan
boord.
Voor verdere bijzonderheden omtrent deze bijzondere
verwijzen wij u naar het recent verschenen PaBeRo-nieuws.

jubileumexcursie

Nadat u heeft betaald is de inschrijving definitief. Er hoeft dus geen afzonderlijk
aanmeldingsformulier te worden toegezonden aan PaBeRo en er volgt ook geen
persoonlijke bericht om uw deelname te bevestigen.
Vanwege budgettaire omstandigheden kunnen maximaal 250 PaBeRo-leden
deelnemen
.
Bewaar deze brief daarom goed als u zich heeft aangemeld als
deelnemer.
De belangrijkste informatie in deze brief zal via de website http://www.pabero.nl
toegankelijk zijn onder de tab: PaBeRo-nieuws.
U kunt u tussen 09.30 en 09.45 uur inschepen.
Bij het betreden van het partyschip de “Marlina” ontvangt u per deelnemer een
enveloppe met uw naambadge(s) en per persoon 5 consumptiemunten.
De koffie met gebak bij binnenkomst behoort bij het dag-arrangement; daarvoor
hoeft dus geen munt te worden ingeleverd.
# Zie ommezijde #

We zullen precies om 10.00 uur vertrekken vanaf de ligplaats van de
“Marlina” in de haven van Spijkenisse tegenover de molen, vlakbij de
Spijkenisserbrug. Voor de kaart of GPS (TomTom o.i.d.) is het adres Veerweg,
Spijkenisse. Daar is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Na de lunch zal de boot aanleggen in Willemstad (naar verwachting rond 13.30
uur) waar u vervolgens kunt rondwandelen en de bezienswaardigheden bekijken.
Uiterlijk 15.30 uur begint de terugreis en zal een koud en warm buffet worden
geserveerd.
Rond 20.30 uur verwachten we terug te zijn in de haven van Spijkenisse.
Wij wensen u een hele fijne en ontspannen dag toe.
Namens het bestuur van PaBeRo,
De jubileumexcursiecommissie.

